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Helyesebb a kálvini reformáció 
helyett a református egyházat 
megalapító reformációs irány-
zatot helvét, azaz svájci refor-
mációnak nevezni, mert nem 
Kálvin volt az, akinek a tanai 
hatására ez az irányzat külföl-
dön létrejött és aztán hazánkba 
is eljutott, Kálvin csak később 
lett gúnyos értelemben névadó-
ja ennek a felekezetnek. A hel-
vét reformáció alapítója Zwingli 
Ulrich zürichi plébánosból lett 
reformátor volt, aki 1484-ben 
születve, egy évvel volt � atalabb 
Luthernél. Zwingli tiltakozott 
az ellen, hogy Luther kezdte 
volna a reformációt, mivel úgy-
mond ő már Luthert megelő-
zően a reformáció szellemében 
prédikált. Erre mi azt mond-
hatjuk, hogy ez ugyan így volt, de az ő 
prédikációi nyomán nem lett reformá ciós 
mozgalom. Ő elmondta prédikációit, a 
hallgatóság meghallgatta és hazament, 
az élőszóban elmondott reformációs 
gondolatai nem jutottak messzire. Ezzel 
szemben Luther 1517. október 31-én 95 
vitatételt szegezett ki a wittenbergi vár-

templom kapujára, amit élelmes nyom-
dászok nyomban kinyomtattak latinul 
és németül és az hihetetlen gyorsasággal 
elterjedt, abból Luther eredeti szándéka 
ellenére reformáció, más néven hitújítás 
és egyházszakadás lett. Kálvin 1509-ben 
született, vagyis � a lehetett volna akár 
Luthernek, akár Zwinglinek, vagyis ő má-
sodgenerációs reformátor volt, aki 1536-
ban megjelent Institutio Religionis Christi-
anae c. könyvével robbant be a reformáció 
világába. Zwingli akkor már 5 éve halott 
volt, egy évtized múlva elhunyt Luther is.

A kálvini reformáció Magyarországon

Magyarországon 1518-ban már a né-
met lakosságú szabadkirályi városokban 
megjelent a lutheri reformáció, ami ellen 
az egyházi főhatóság intézkedett. A kirá-
lyi udvarban ugyancsak korán kezdődött 
a reformáció. A királynénak lutheránus 
udvari papjai voltak, a budai latin isko-
lának hasonló szellemű tanárai. A német 
udvaroncok mellett az udvari pártba tö-
mörül magyar főurak is szívesen látták a 
reformáció tanait. Velük szemben állt a 
Szapolyai János és Werbőczy István vezet-
te köznemesi párt, amely német dolgot, 
udvari praktikát látott a reformációban, 
nem akarta elveszíteni a pápa és a római 
katolikus uralkodók támogatását, amire a 
török fenyegetése miatt ténylegesen szük-
sége is volt, másfelől tartott attól, hogy az 
parasztfelkelésbe torkollik, mint az 1514-
es keresztes háború, amelynek ideológu-
sai, az obszerváns ferencesek az egyház és 
a társadalom átalakítását tűzték ki célul. 
A magyar lakosság körében Mohács után 
néhány évvel kezdett terjedni a lutheri 
tanítás.

1529-ben iratkoztak be az első magyar 
nemzetiségű hallgatók a wittenbergi egye-
temre, akiknek nagy részük volt abban, 
hogy 1531-től rendkívül gyorsan teret 
nyert hazánkban a lutheri reformáció. 
Addigra lezajlottak a német paraszthá-
ború eseményei, amelyektől Luther el-
határolta magát és azt hirdette, hogy csak 
egyházi reformra van szükség és nem tár-
sadalmi forradalomra. Az egyház reformja 
megszünteti a társadalmi igazságtalansá-

gokat, ezt a magyar obszerváns ferencesek 
és a katolikus világi papság jó része is elfo-
gadta és ennek szellemében hajtotta végre 
a hitújítást.

Néhány évre volt szükség ahhoz, hogy 
a mohácsi katasztrófa után a reformá-
ció igénye és mozgalma utat találjon a 
magyar lakossághoz. I. János király és I. 
Ferdinánd egyaránt rendeletben tiltotta a 
reformációt, de ugyanúgy nem lett foga-
natja, mint az 1523-ban és 1525-ben ho-
zott országgyűlési törvényeknek, amelyek 
a reformáció híveit vagyonelkobzással és 
halállal büntetni rendelték. Akkor a fő-
papság és a köznemesi párt akarta kiirtani 
a reformációt és a gazdag német polgá-
rok vagyonából megtölteni az ürességtől 
kongó kincstárt. Magyarországon nem 
az uralkodó joga volt a vallás meghatá-
rozása, nem a cuius regio, eius religio elve 
érvényesült, hanem a patrónusi jog, a ius 
patronatus. Ahol a patrónus a reformáció 
pártjára állt, ott a reformáció megvaló-
sult. Mohács után a köznemesi párt tagjai 
is belátták a reformáció igazát.

Mit hirdettek a magyarországi lutherá-
nus reformátorok? A török Isten bünte-
tése. Az egyház, a földesurak és az egész 
nép bűnei miatt bünteti Isten az országot. 
Az egyház nem tanította a népet a hitre, 
hanem sötét babonában tartotta, a lati-
nul mondott szertartásokat nem értette 
a nép, anyanyelven alig prédikáltak a pa-
pok, kivéve a szerzetesek egy részét, főleg 
a kolduló rendeket, azok között is főleg az 
obszerváns ferenceseket. A sok dologtiltó 

ünnep, amiket szentek és má-
sok tiszteletére ültek, elvonta a 
népet a munkától, ami jócskán 
csökkentette jövedelmét. Az 
egyházi tized és más egyháznak 
járó szolgáltatások megterhelik 
a népet. 

Az 1540-es évekre már luthe-
ránus, azaz evangélikus vallású 
volt a három részre szakított 
Magyarország magyar lakossá-
gának többsége. A német lakos-
ság korábban megszervezte saját 
evangélikus egyházát és ahhoz 
a történelem további részében 
is hűségesen ragaszkodott. Az 
evangélikus magyarok között 
az 1540-es években megjelent 
a helvét reformáció terjesztése. 
Zwingli Ulriknak és zürichi lel-
kipásztor utódjának, Bullinger 

Henriknek a tanai terjedtek. 1549-ben a 
� atal Kálvin János gen�  prédikátor ello-
vagolt Zürichbe Bullinger Henrikhez és 
egyeztették tanaikat, megkötötték a Zü-
richi Egyezményt (Consensus Tigurinus), 
azóta beszélhetünk református egyházról. 
Ennek a híre Magyarországra is eljutott, 
de a helvét reformáció fő tekintélye még 

jó ideig Zwingli és főleg Bullinger Henrik 
maradt és nem Kálvin. 1567-ben a Deb-
receni zsinaton, amit a magyar reformá-
tus egyház legfontosabb zsinatának tekin-
tünk, Bullingernek II. Helvét Hitvallását 
fogadták el őseink saját hitvallásuknak, 
ami ma is a magyar reformátusság hivata-
los hitvallási irata.

A magyar országgyűlés 1548-ban tilal-
mazta a református tanok hirdetését, ez 
azt jelenti, hogy akkor már hathatósan je-
len volt. Az erdélyi országgyűlés 1550-től 
az evangélikus egyháznak szabad vallás-

Kálvin JánosUlrich Zwingli
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gyakorlatot engedélyezett, de 1558-ban 
a református tanok hirdetését szigorúan 
megtiltotta. Majd csupán 1564-ben en-
gedélyezte az erdélyi országgyűlés a refor-
mátusok szabad vallásgyakorlatát és akkor 
szerveződött meg Erdélyben országos egy-
házként a református egyház. A Magyar 
Királyságban és a Török Hódoltságban 
egy ideig az evangélikus egyház szervezeti 
kereteiben, egyházmegyéiben és egyház-
kerületeiben életek a reformátusok. Volt 
két egyházkerület, amelyeknek az egyiké-
ben 1591-ig, a másikban 1592-ig közös 
egyházkerületet alkottak az evangélikusok 
és a reformátusok. 1557-ben a Tiszántúli 
Református Egyházkerület már önállóan 
szerveződött, első püspöke Kálmáncsehi 
Sánta Márton korábbi római katolikus 
kanonok lett, aki a német evangéliku-
sokkal folytatott egyik vitáján ajánlotta, 
hogy legyen az evangélikus német val-
lás, a református pedig magyar vallás. Ez 
utóbbi elnevezés évszázadokig elkísérte 
a reformátusokat, nem is véletlenül, hi-
szen a következő évtizedekben a magyar 
anyanyelvű lakosság túlnyomó többsége 
reformátussá lett. Kálmáncsehi zwing-
liánus volt és nem kálvinista. Második 
utódja, az 1561 és 1572 között tiszántúli 
püspöki tisztséget viselt Melius Juhász Pé-
ter honosította meg a Bullinger és Kálvin 
tanítása nyomán a markáns református ta-
nokat, amivel példát szolgáltatott az egész 
magyarság szervezetileg különböző egy-

házkerületekben élő reformátusságának. 
A három részre szakított országban nem 
jöhetett létre, az erdélyi területeken kívüli 
részeken, egységes szervezetű református 
egyház, hiszen különböző országok polgá-
rai voltak. A Habsburg uralkodó alá tar-
tozó Magyar Királyságban élt egy részük, 
más részük az Oszmán Birodalomban, de 
törvényeiket, szertartásaikat egységesítet-
ték a különböző állami keretek között élő 
reformátusok.

Felmerül a kérdés, hogy miért nem 
maradt meg a lutheri reformáció mellett 
a magyar lakosság túlnyomó többsége, 
mivel az egyház alapvető evangéliumi 
megújítását az már elvégezte. A reformá-
tus irányzat több ponton tovább ment az 
evangélikusnál, ezért jobban megfelelt 
a magyar lakosság igényeinek. Tanítot-
ta a református egyház, hogy a király és 
a főurak, köznemesek megbízatásként 
kapták Istentől társadalmi helyzetüket, 
adott esetben hivatalukat, amiért cseré-
ben zsold gyanánt kapják az adót és a 
szolgáltatásokat az igazgatásuk alá ren-

delt társadalmi rétegektől. Elégedjenek 
meg a törvényes járandóságaikkal és azok 
fejében keresztyén módon igazgassák és 
védelmezzék alattvalóikat. Amennyiben 
pedig a világi felsőbbség Isten rendelései 
ellenére igazságtalanul, törvényellenesen 
és önkényesen, akár zsarnok módjára bá-
nik alattvalóival, akkor azoknak joguk 
van a lázadás vádja nélkül ellenállni, akár 
fegyveresen is jogaikért fellépni. Ez teoló-
giai alapot adott a magyar alkotmányban 
1222 óta meglévő Aranybulla ellenállási 
záradékának. Melius erőteljesen hirdette, 

hogy a kereskedők nem csa-
lók, amiért portékáikat nem 
annyiért adják, amennyiért 
ők beszerezték, hanem mér-
sékelt nyereségük igazságosan 
megilleti őket, hiszen pénzt 
és fáradságot fektettek áruik 
beszerzésébe és kockázatot 
vállaltak azoknak vásárlóik-
hoz szállításával.

A református egyház szer-
tartásai még a lutheri refor-
máció egyházának szertartá-
sainál is sokkal egyszerűbbek, 
a nép számára érthetőbbek és 
követhetőbbek voltak.

A reformáció által kiépített 
iskolarendszert a református 
egyház tovább építette. Az 
elemi iskolázásról gondosko-
dott. A 16. században 168 
latin (közép és felsőbb) is-
kola létezett a három részre 
szakított Magyarországon, 

Ilyen gépeken nyomtatták a Károlyi Bibliát (korhű másolat, 
Vizsoly, református templom)
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Bullinger Henrik

A város történetírásában elsőként Bodnár 
Lajos gimnáziumi tanár említette, hogy 
a „hajdúk már leszállásuk előtt is ev. ref. 
protestánsok voltak”. Erről az 1893-ban 
megjelent református népiskola törté-
netét feldolgozó kötetében olvashatunk. 
Barcsa János 1900-ban írt várostörténeti 
monográ� ájában lényegében ugyanezt 
írja, hangsúlyozva, hogy a 16. század de-
rekát követően Nánáson már reformált 
egyház működött. Az utóbbi időben 
Nyakas Miklós munkáiban tűnt fel ismét 
a hajdútelepítés előtti reformáció történe-
te, ám lényegesen mélyebb tartalommal. 
Ő ugyanis nem elégedett meg azzal, hogy 
településünk már Bocskai hajdúinak 
ideérkezése előtt is protestáns lehetett, 
hanem levéltári forrásokkal alátámasztva 
az első prédikátorok nevét és működésük 
időpontját is megtudhatjuk.

A hajdútelepítés, azaz 1605. december 
12-e előtt, az 1541-et követően önálló or-
szágként működő Erdély földjén erőteljes 
hullámokat vetett a reformáció, hiszen 
különféle irányzatai jelentek meg. Első 
fejedelmei igen gyakran váltogatták val-
lásukat. János Zsigmond maga négy val-
lásfelekezetet is „kipróbált”, míg végül az 
unitáriusnál állapodott meg. Ebben nagy 
hatással volt rá udvari papja, püspöke, a 
korábban katolikus püspök Dávid Fe-
renc, aki 1669 október 10-én a Váradon 
megtartott zsinaton Méliusz Juhász Péter 
debreceni prédikátor és hitvitázó ellené-
ben érvelt a helvét, azaz kálvini irányzat-
tal szemben. Hogy vidékünkön éppen ez 
az irányzat ölthetett testet, az Méliusznak, 
valamint kiváló vidéki papjainak köszön-
hető. Közülük is kiemelkedik Nánási 
Gergely, aki Méliusz munkatársa volt. Ez 
a presbiter, ahogy akkor a helyben szolgáló 
lekészt nevezték, ebben az időben itt szol-
gált Nánáson, s azt a gyülekezetet vezette, 

amely éppen az ő működése alatt tért át a 
református hitre. Debrecen 1562-től lett 
kálvinista. A szellemi áramlat tehát onnan 
érkezett, minden bizonnyal már ezekben 
az években elindult a reformáció folyama-
ta az akkor még városocska, de még nem 
város Nánáson is.

A Méliusz mellett rendkívül sikeresen 
kiálló Nánási Gergely szilárd alapokra 
helyezte a helyi egyházszervezetet. Hogy 
pontosan meddig szolgált itt, nem tud-
juk. Munkáját 1574-től Radics János, (Te-
dejen Tarcali Máté), 1591-től Csengeri P. 
István folytatta, majd Tedeji Gáspár neve 
tűnik fel a korabeli iratokban. Minden bi-
zonnyal ő volt az, aki itt szolgált akkor is, 
amikor az első hajdúk megvetették ezen a 
helyen a lábukat.

Elmondhatjuk tehát, hogy Nánáson a 
református egyház keletkezése legkésőbb 
1569-re megtörtént. Az akkori nánásiak 
kiálltak a helvét irányzat mellett. Vidé-
künkön tehát a reformáció a hajdúk letele-
pülése előtt lezajlott. Hajdú elődeink, akik 
szintén reformátusok voltak, nem csak 
véglegesítették ezt, hanem településünket 
fontosabbá tették a református egyház 
számára, mint korábban volt. Mindezzel 
együtt azt is mondhatjuk, hogy Hajdú-
nánáson a reformáció legalább 450 évre 
tekint vissza, nem csupán egyházszervezet-
tel, hanem valamiféle iskolával együtt is.

Most, amikor a város reformátussága az 
egyetemes reformáció 500. évfordulóját 
ünnepli, egyben fejet hajt annak első he-
lyi képviselői előtt is. Mindenek előtt Ná-
nási Gergely előtt, aki lerakta azt az utat, 
melyen a mai egyház jelenleg is lépdel. 
Éppen ezért, ő és első követői minden-
képpen megérdemelnek egy emléktáblát, 
vagy emlékfát, hogy hirdesse az utódok 
előtt is nagyságukat.

Buczkó József

ezekből 134 protestáns volt és mindösz-
sze 34 római katolikus. Ugyanabban az 
évszázadban 29 nyomda működött az or-
szágban, amiből egy volt római katolikus, 
a többi protestáns. 1527 és 1600 között 
hazánkban megjelent 275 vallásos tárgyú 
könyv, amiből 244 protestáns, többség-
ében református volt. Megszületett a ma-
gyar irodalmi nyelv, a 275 könyv közül a 
század vége felé közeledve egyre több lett 
a magyar nyelvű.

1533 és 1590 között számos bibliafor-
dítás készült el és hagyta el a nyomdát, 

ezek közül egyetlen egy volt, ami a teljes 
Szentírást magyarul közreadta, az 1590-
ben, Vizsolyban megjelent református 
Biblia, amelyet Károlyi Gáspár reformá-
tus esperes és névtelen munkatársai for-
dítottak. Hatása a hitélet területén kívül 
a magyar irodalmi nyelvre és kultúrára is 
korszakalkotó volt.

E gondolatokkal emlékezünk a refor-
máció 500 éves jubileumi évében a refor-
mátus egyház születésére, elterjedésére és 
nemzetmegtartó eredményeire.

Dr. Csohány János

A reformáció gen�  emlékműve
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Ha valaki a reformáció születésének öt-
századik évfordulóján látogathat el Wit-
tenbergbe, szerencsésnek érezheti magát. 
Ezt a kivételes lehetőséget kínálta a nánási 
református egyházközség, illetve a Kőrösi 
Csoma Sándor Református Gimnázium 
szervezésében Kocsis Áron lelkipásztor-
igazgatóhelyettes, amikor a nyáron meg-
hirdette az utat. Egy busznyi zarándok 
indult útnak október 6-án a gimnázium 
elől: a sokszínű közösségben a nánási, a 
hajdúhadházi és a mezőtúri gyülekezet 
tagjain kívül városunk polgármestere, 
Szólláth Tibor, valamint természetesen 
a Kőrösi tanulói és pedagógusai kaptak 
helyet. Négynapos utunk célja volt, hogy 
tiszteletünket tegyük Luther Márton éle-
tének néhány fontos állomásán, illetve a 
velünk utazó lelkipásztorok rövid áhítatok 

formájában gondot fordítottak a közösség 
naponkénti elcsendesedésére, a fél évezre-
des felekezeti hagyományok megőrzésére 
is, például a nagy hitújító legkedvesebb 
zsoltárával, a 25.-kel: „Szívemet hozzád 
emelem, és benned bízom, Uram…”

A pénteki nap egyre távolodtunk ha-
zánktól, de gondolataink mélyén ott buj-
kált a nemzeti gyásznap tudata, az aradi 
tizenhárom emléke. Estére érkeztünk 
meg szálláshelyünkre, a cseh–német határ 
közelében fekvő Ústí nad Labem nevű 
városba. Mindháromszor a Hotel Bohé-
miában aludtunk, ebben a gyaníthatóan 
panelházból átalakított épületben, mely 
a szeszélyesen működő liftekért és a szűk 
zuhanykabinokért bőséges reggelivel és az 
előcsarnokban elhelyezett masszázsfote-
lekkel kárpótolt bennünket.

Utunk második napján a reformáció 
bölcsőjét, Wittenberget látogattuk meg. 
Luther élete nagy részét ebben a városban 
töltötte, egykori lakóháza ma a világ leg-
nagyobb reformációtörténeti múzeuma. 
A kiállított tárgyak alapján előttem egy 
okos, jó kedélyű, ugyanakkor az életét 
több szerepben is új alapokra helyező fér�  
képe rajzolódott ki, hiszen a nagy refor-
mátor egy-egy időszakban volt jogász, 
szerzetes, teológus, fordító és mindezek 
mellett családapa is. A róla készült port-
rék sokasága, az általa tervezett címer, a 
könyvnyomtatás lehetőségeinek kihasz-

2016 őszén a Városi Önkormányzat felhí-
vását olvasva Eszterlánc Óvodánk kollek-
tívája úgy határozott, hogy csatlakozunk 
egy országosan meghirdetett programhoz 

és pályázunk, „A legszebb konyhakertek” 
címre. Óvodánk konyhakertjét udvarunk 
egy védett, félreeső részében alakítottuk 
ki. Felszántattuk, majd kialakítottuk a ve-
teményezéshez, palántázáshoz szükséges 
területet. A veteményes környezetét is en-
nek megfelelően szépítettük, mely az „Én 
kis kertet kerteltem” elnevezést kapta.

Óvodánkban a tudatos, tervezett tevé-
kenységhez kapcsolt környezetszeretetére 
nevelünk, melyet részben a gyermek főte-
vékenységéből, a játékból kiindulva való-
sítunk meg veteményes kertünkben.

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy 
gyermekeink saját szűkebb és tágabb ter-
mészeti és társadalmi környezetéről koruk-
nak megfelelő, saját észlelési tapasztalato-
kat gyűjtsenek, szükség esetén alkalmazzák 
is azokat.

Veteményeskertünk lehetőséget ad a 
környezetet védő, természetbarát szoká-
sok kialakítására és gyakorlására is. Csa-
padékvíz gyűjtőt állítottunk fel, mellyel 
növényeink folyamatos öntözése biztosí-
tott akár száraz időszakban is.

Az egészséges életmódra nevelés, már 
az óvodában elkezdődik. A gyermekek-
nek a kertben végzett megfelelő növény-
ápolással és gondozással (pl.: biogazdálko-
dás) példát tudunk mutatni az egészséges, 

vegyszermentes növényi- és állati termé-
kek előállítására.

Figyelembe vesszük az egyéni sajátos-
ságokat, a gyermekek terhelhetőségét. 

Lehetővé tesszük, és 
biztosítjuk a munka 
állandóságát és folya-
matosságát. Erősítjük 
a munka iránti pozitív 
érzelmeket.

Az óvodai nevelésünk 
példaereje nagy, mely a 
gyermekek személyisé-
gét egy életre befolyá-
solja. Mi pedagógusok 
ennek segítségével tud-
juk a jövő nemzedékét 
az egészséges, környe-
zetbarát életre nevelni.

Az óvoda kertjében 
lévő növényeket közösen gondozzuk, 
ápoljuk, ezért szinte észrevétlenül, köny-
nyedén alakítjuk ki az óvó-védő maga-
tartásformát, fejlesztjük együttműködési 
képességüket is.

Segítenek a rügyeztetés, csíráztatás 
előkészítésében, a magvak elszórásában, 
palánták ültetésében, locsolásban, gyom-
lálásban. Nyáron jóízűen fogyasztották 
el a frissen szedett sóskát, paradicsomot, 
borsót.

A kerti munkálatokkal alakítjuk a gyer-
mekek önbecsülését, önállóságra, kötele-
zettségek vállalására és teljesítésére ösztö-
nözzük őket. Rendszerességre nevelünk, 
ráirányítjuk a gyermek � gyelmét a kertben 
zajló változásokra, egyszóval formáljuk 
egész személyiségüket.

A szülők partnereink ebben a tevé-
kenységben, támogatják törekvéseinket: 
környezetünk megóvására, szeretetére 
nevelnek, vetőmagvak, palánták felaján-
lásával hozzájárultak konyhakertünk fej-
lesztéséhez.

Egész éves munkánkat a zsűri különdíj-
jal jutalmazta, melyet 2017. október 3-án 
vettünk át az Önkormányzat Hivatalában 
a gyerekek nagy örömére. 

Nagy Jánosné 
intézményvezető helyettes 

nálása arról árulkodnak, hogy Luther 
tudatosan épített a kor kínálta kommu-
nikációs eszközökre, hogy hitelveit minél 
szélesebb körben terjeszthesse. 

A városi evangélikus templomban tar-
totta Luther az első német nyelvű isten-
tiszteleteket, a főutca végén pedig az a 
vártemplom magasodik, amelynek ka-
pujára a reformátor 1517. október 31-én 
kiszögezte kilencvenöt tételét. Ezekben a 
búcsúcédulák árusítása, tágabban az egy-
ház római irányítása, a pápa tekintélye el-
len lépett fel. A vártemplom bejárása és a 
híres kapu, a � esentür előtti fotózkodás 
után utunkat Eisleben, Luther szülővá-
rosa felé vettük. A szülői ház kiállítása a 
későbbi reformátor családjának életét, az 
egykori bányászváros hétköznapjait is be-
mutatta. A közelben található Szent Péter 

és Pál evangélikus templom ódon külseje 
modern belsőt takar. A hatalmas kereszte-
lőmedence mintegy a reformáció forrását 
is megjeleníti, hiszen Luthert is ebben a 
templomban tartották a keresztvíz alá. 
Felemelő élmény volt itt a 42. zsoltár 
(„Mint a szép, híves patakra a szarvas kí-
vánkozik…”) közös eléneklése. 

Vasárnap már nem követtük szorosan 
Luther nyomát, de a szász vidék gazdag-
sága ekkor tárult igazán a szemünk elé. 
Délelőtt a szász Svájcnak nevezett, glecs-
cservájta szakadékot és a sziklákat össze-
kötő Bástyahidat jártuk be. Az esős, párás 
reggel a szemünk láttára változott derült 
délelőtté, pont annyi időre, hogy az Elba 
folyó völgyét övező fenséges sziklacsúcso-
kat szemügyre vehessük. Rövid buszozás 
után Pillnitz kikötőjében hajóra száll-
tunk, és az Elbán jutottunk el Drezdáig. 
A Meissen fedélzetén az eső először a bel-
ső terekbe űzött bennünket, de a vízi uta-
zás öröme, a hidak és a partvidék látványa 
mind többünket csalt a fedélzetre. 

Drezda egyszerre vonzó és meghök-
kentő város, az ellentmondást az épületek 
barokk pompája, illetve a komor, füstös 
homlokzatok hordozzák. A második vi-
lágháborúban szinte porig bombázott 
belváros mára új életet él, de a fekete falak 
között mintha az elmúlás szele is ott jár-
na. A Zwinger bámulatosan gazdag és iz-
galmasan berendezett képtára felejthetet-

Luther Márton nyomábanLuther Márton nyomábanLuther Márton nyomábanLuther Márton nyomábanLuther Márton nyomábanLuther Márton nyomábanLuther Márton nyomábanLuther Márton nyomábanLuther Márton nyomában „Én kis kertet kerteltem”„Én kis kertet kerteltem”„Én kis kertet kerteltem”

len élmény, a további épületszárnyakban 
látható óra- és porcelánmúzeumra, illetve 
a matematikai és � zikai eszközök kiállí-
tására már csak futtában tudtunk pillan-
tást vetni. A Neumarkt téren álló Frau-
enkirchébe, Németország fő evangélikus 
templomába is éppen csak bejutottunk 
néhányan az istentiszteletek közti szü-
netben. A sokáig romjaiban álló kőépület 
2005-ben épült újjá, kívül az eredeti he-
lyükre falazott, megégett kövekkel, belül 
kék és rózsaszín árnyalataival, az oltár fö-
lött álló orgonával nyújt egyedi látványt. 

Megint estére értünk vissza Ústí nad 
Labembe, így a reggeli indulásokat leszá-
mítva nappal egyszer sem láttuk a szál-
lásunkat adó várost. Esténként a közeli 
Pivovár szálló földszinti étterme ízléses 
berendezéssel, szezonális sörökkel és zajos 
vendégsereggel idézte elénk a Monarchia 
idejét. Az utolsó este azért néhányan el-

sétáltunk az Elbához, és ha már a hidak 
városában jártunk, a hatalmas lantot és 
hajót egyszerre idéző Mariánský hídon 
átgyalogoltunk a túlpartra is. 

A hétfői nap nagy része a hazautazással 
telt, de azért Prágában tettünk egy rövid 
sétát a Vencel téren, illetve az óratorony 
környékén. A belváros zsúfoltságát a son-
kák és kolbászok illata, a pantomimesek 
és az építészeti sokszínűség ellenpontozta. 
Ebédidőben már a buszon ültünk, és a 
hazaúton idegenvezetőnk röviden össze-
foglalta, mit láttunk a négy nap során. 
Magyarországhoz közeledve a szélerőmű-
vek ismerősen integettek felénk, és amíg 
be nem esteledett, az őszi lombok megun-
hatatlan színeiben gyönyörködtünk. Az 
alkony fényei tükröződtek néhány távoli 
torony keresztjén, csillagán.

Vékony Gábor 

Csoportkép a híres-nevezetes kapu előtt Wittenbergben
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A nyitó konferencia megtartására 2017. 
szeptember 26.-án került sor a Kéky Lajos 
Művelődési Központban. A konferenciát 
Szólláth Tibor Hajdúnánás város polgár-
mestere nyitotta meg. Köszöntőjében ki-

emelte a prevenció fontosságát már kora 
gyermekkortól kezdve, valamint örömét 
fejezte ki, hogy a sikeres pályázat révén 
a család- és gyermekjóléti központi fel-
adatok között szereplő óvodai és iskolai 
szociá lis segítő tevékenység bevezetése 
lehetővé válik. 

Nagyné Juhász Krisztina intézmény-
vezető előadásában ismertette, hogy az 
óvodai és iskolai színtéren a szociális se-
gítés megjelenési formái elősegítik a gyer-
mekek, tanulók, szülők, óvoda – és iskola 
pedagógusok részére az adekvát szakmai 
segítségnyújtás biztosítását, az elsődleges 
– primér prevenció nyújtását, együttmű-
ködés fejlesztését a szociális szakemberek, 
pedagógusok, szülők között. A nevelé-
si – oktatási intézményekben a szociális 
segítő szakemberek a szülőknek és gyer-
mekeknek egyéni problémák kezelésében 
segítséget nyújtanak, információt adnak a 
szociális és gyermekvédelmi rendszer mű-
ködéséről, speciális szolgáltatásokat (jogi, 
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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív 
Program EFOP-3.2.9-16 kódszámú „Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység 
fejlesztése” című felhívására a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Központ és Városi 
Bölcsőde (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 19.) EFOP-3.2.9-16-2016-00029 azono-
sítószámú „Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése Hajdúnánáson” 
című pályázatát 39 716 726 Ft. összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A projekt 
2017. augusztus 1.-től 18 hónapon át 2019. január 31.-ig tart.

pszichológiai, mentálhigiénés tanácsadás, 
mediáció) közvetítenek, csoportfoglal-
kozásokat tartanak gyermekek és szülők 
számára, gyermekvédelmi és közösségi 
tevékenységet látnak el. 

Baráthné Megellai Erzsébet a Szalay Já-
nos Rendelőintézet vezetője az elsődleges 
prevenció fontosságáról, a sikeres pályázat 
megvalósításához nélkülözhetetlen intéz-

mények közötti partneri 
együttműködésről tartott 
előadást.

Révész Magdolna Köz-
pont vezető a járási szintű 
észlelő- és jelzőrendszer 
általános feladatairól, a 
gyermekvédelmi szereplők 
együttműködéséről, Tóth 
Marianna jelzőrendszeri 
tanácsadó a járás területén 
működő észlelő és jelző-
rendszeri tagok kötelezett-
ségeiről, veszélyeztetettség 

megelőzéséről, Nagy Ibolya települési jel-
zőrendszeri koordinátor a települési szin-
ten működő észlelő-és jelzőrendszer 
gyermekvédelmi feladatellátásáról tartott 
előadást. 

A konferencia zárásaként a pályázatban 
résztvevő szervezetek szekció ülésen tár-
gyalhatták meg az intézményekre vonat-
kozó pályázati célnak megfelelő feladato-
kat, hangsúlyosan az elsődleges prevenció 
megerősítésére törekedve, az ellátási terü-
letén levő óvodás és iskolás gyermekek és 
� atalok szociális jólétének, életminőségé-
nek javításával, úgy, hogy az óvodai és is-
kolai szociális segítés feladatának feltételei 
kerülnek megteremtésre.

Nagyné Juhász Krisztina 
intézményvezető

A tanítási órákon sokat foglalkoztunk a gyere-
kekkel kultúrtörténeti ismeretekkel, könyvtár-
használattal, könyvészeti ismeretekkel. Az év 
eleji programtervezéskor eldöntöttük, hogy az 
iskola falain belül tanultakat a gyakorlatban is 
megtekintjük.

Nagy izgalommal készülődtünk – a 3. A és a 
3. C osztállyal – 2017. október 12-én Debrecen-
be. A kissé hűvös idő ellenére mosolygós arccal 
szálltunk fel a buszra, és abban bíztunk, hogy 
majd kellemes napsugár köszönt bennünket a 
megyeszékhelyen.

Barátságos muzeológus fogadott a Reformá-
tus Kollégium Nagykönyvtárában. Értő szere-
tettel kísért végig a múzeum falain belül, ahol 
iskolatörténeti bemutatót láttunk, és megismer-
kedtünk a könyvtár gazdag, egyedülálló állo-
mányával. Az Oratóriumban megilletődve fog-
laltunk helyet, szívesen olvastuk az 1848–49-es 
szabadságharcban részt vett hősök neveit. Cso-
konai Vitéz Mihály ismert volt a gyerekek kör-
ében, hiszen Hajdúnánáson utca viseli a nevét. 
Örömmel néztük meg a róla készített bemutató-
termet. A gyerekek sok kérdéssel „bombázták” 
a tárlatvezetőket. Szívesen időztünk volna még 
a kollégiumban, de már vártak bennünket a Re-
formátus Nagytemplomban.

Az idei teremtésvédelem hetének közpon-
ti gondolata: „… Úgy szerette Isten a vilá-
got, hogy egyszülött � át adta…” (Jn 3,16). 

Felismerve és elfogadva, hogy az ember 
nem tekintheti úgy, mintha a világ min-
den dolga és élőlénye az ő szolgálatára 
lenne rendelve. 

Nem a többi teremtménytől elkülö-
nítve létezünk, hanem gyönyörű, egye-
temes közösséget alkotunk a világ többi 
élőlényével. Át kell éreznünk, hogy szük-
ségünk van egymásra, felelősséggel tarto-
zunk másokért, a világért. 

Kocsis Áron, nagytiszteletű reformá-
tus lelkész, a teremtésvédelem kapcsán a 
Szentírásból a Teremtés könyvét idézve 
elmondta: „Isten azért adta a világot az 
embereknek, hogy vigyázzanak rá, óvják 
és úgy adják át utódaiknak.” 

Ez a hét alkalmat adott arra, hogy 
mindezt, tettekkel is kifejezzük. Dagusz-
tinné Keserű Andrea hitéletért munka-
közösség-vezető szervezése által az isko-
lánkban tanító pedagógusok segítségével, 
sok-sok színes és érdekes programon ve-
hettek részt diákjaink. 

Ilyenek voltak: rajzpályázat, természet-
ismereti verseny, iskolánk környezetének 
szebbé tétele virágosítással, tanórák előtti 
történetek felolvasása az ökológiai megté-
rés kapcsán. 

A Bibliai Illusztrációs pályázat díja-
zottjai (Helyszín: Hajdúnánási Reformá-
tus Iskola és Óvoda):
I. hely: Zámbó Nikoletta 8. o. 
 Erdei Viven Tímea 5. B 
 Horváth Luca Virág 4. o.
 Gonda Janka 2. o. 
II. hely: Török Dorina 7. B
 Tóth Szabina 6. o.
 Csiki Jázmin 3. A
 Kántor Kinga 1. o.
III. hely: Kelemen Renáta 8. o. 
 Hajdú János 3. B
 Tímári Bianka 5. A
 Fodor Bálint 2. o.
Különdíj: Labancz Olivér 7. A

Természetismereti Verseny díjazottjai 
/ csapatverseny (Helyszín: Kőrösi Csoma 
Sándor Református Gimnázium):
1. hely: Török Dorina, Birtha Imola, Pa-

tai Petra 7. B
3. hely: Kovács Lili, Gyulai Evelin, Nagy 

Renáta 7. A
Fontos, hogy a � atalok is megértsék, 

miért kell vigyázni a teremtett világra. 
Tudatosan fáradozzanak azon, hogy a 
gondolat, tettekben, az értékrend cselek-
vésre indító elhatározásokban, a belső 
meggyőződés pedig a teljes emberi közös-
séget megszólító kezdeményezésekben 
öltsön testet. Átérezzék, hogy nemcsak a 
jelen nemzedék sorsa függ a mai helyes 
döntéseinktől, hanem a következő gene-
rációké is. 

Ezt a látásmódot szerettük volna az in-
tézményünkbe járó gyermekeink szívére 
helyezni. A versenyek szép eredményei 
pedig, törekvéseink sikerességében erősí-
tenek meg minket, pedagógusokat. 

Feketéné Áfra Piroska

„A teremtés tisztelete, az emberi élet és 
méltóság tiszteletéből fakad” 

(II. János Pál pápa)

A templomba lépve megszólalt az orgona 
csodálatos hangja, amit a gyerekek áhítattal 
hallgattak. Megcsodálták a nemesen egyszerű, 
monumentális templombelsőt. 213 lépcső veze-
tett a kupolába, ahol megtekintettük Rákóczi ha-
rangját. A gyerekek nagyon bátrak voltak, mind-
annyian feljutottak a hatemeletnyi magasságba. 
A panorámahídról gyönyörű kilátás nyílt az 
őszi verőfényben pompázó városra. Villamosra 
szálltunk, és a Nagyerdőn folytattuk a délutáni 
programunkat. Sokat játszottunk a játszótéren, 
bekukucskáltunk a Nagyerdei Stadionba, sétát 
tettünk az őszi erdőben. Önfeledten játszottunk 
a Ködszínház tégláin. Nagy derültséget váltott 
ki, amikor egy-egy gyerek belelépett a vízbe.

Sok ismerettel gazdagodva, kellemesen elfá-
radva érkeztünk haza. Az iskola előtt a szülők 
izgatottan fogadtak bennünket.

Mindannyian jól éreztük magunkat. Sok di-
cséretet kaptunk a gyerekek viselkedése, köz-
lekedése miatt. Jövőre szeretnénk hasonlóan 
tartalmas programot megvalósítani.

Köszönetünket fejezzük ki az osztályokat kí-
sérő pedagógusoknak, Nagy-Tóth Annamáriá-
nak és Kaprinyák Sándornak.

Nyakó Istvánné és Varga Miklósné
osztályfőnökök

Projektóra DebrecenbenProjektóra DebrecenbenProjektóra DebrecenbenProjektóra DebrecenbenProjektóra DebrecenbenProjektóra Debrecenben
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2017. október 10-én érkezett Hajdúnánásra a 
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 12 fős de-
legációja, akik a helyben foglalkoztatást előse-
gítő projektjük keretében a helyi termékeket tá-
mogató jó gyakorlatot és a településen sikeresen 
működtetett rendszerrel ismerkedtek.

A Hajdúnánási Holding Zrt. Vezérigazgatója, 
dr. Horváth Tibor Gergely fogadta a vendégeket 
a Holding székhelyén, ahol egy előadás kereté-

Egészen november végéig járják megyénket a 
kéményseprők, addig tart ugyanis az idei évre 
tervezett sormunka. A tűzbiztonsági okból vég-
zett ellenőrzések Debrecenben egész évben fo-
lyamatosan zajlottak, de, vannak olyan települé-
sek, amelyeken egy-egy rövidebb időszak alatt 
végzik el a kéményseprők a szükséges munká-
latokat, néhol a fűtési szezon alatt.

Az ingyenes kéményseprést azok tudják 
igénybe venni, akiknek ingatlana magántulaj-
donban van, nincs bejelentett egyéni vállalkozás, 
gazdálkodó vagy civil szervezet, és ahol a ké-
ményseprőipari szerv által felajánlott első két idő-
pont egyikében el tudják végezni az ellenőrzést. 
Októberben és novemberben Debrecen mellett 

A hagyomány szellemében idén is városi 
ünnepség keretében köszöntötték Hajdú-
nánás időskorú tagjait október elsején, a 
Kéky Lajos Városi Művelődési központ 
színháztermében. Az ünnepségre szóló 
meghívót sokan elfogadták, zsúfolásig 
megtöltötték a színháztermet a szépkorú 
nánásiak

„Amikor még kicsik voltunk, együtt ját-
szottunk a levélbe borult nyári fák alatt; 
pitypangot szedtünk a mezőn, hogy haza-
vigyük; egész nap rúgtuk a port az árnyas 
ösvényeken, dagasztottuk a sarat, élvezettel 
szórtuk egymásra az őszi leveleket. A kor 

nem aggasztott bennünket. Az évszakok 
rendre elhozták ajándékaikat, és nem érez-
tették velünk, hogy az idő nem múlik nyom-
talanul felettünk. Ám a fák közben kidőltek, 
a mezők és a poros ösvények nyomtalanul 
eltűntek. És mi lassan elérkeztünk életünk 
deléhez. Sétálj velem egyet és beszélgessünk 
el az elveszett időkről, melyek oly élénken él-
nek emlékeinkben, melyeket szívünk mélyén 
őrzünk! Az élet most is szép, csak immár 
más világban élünk, és felismerjük egymás 
szemében a még mindig bennünk lakozó 
gyermeket, és elmosolyodunk, mert tudjuk, 2017. szeptember 29-én a 3. A osztály 

tanulói városunkban egyedülálló, osztály-
közösséget építő programnak lehettek ré-
szesei, immár második alkalommal.

Ezen a várva várt pénteki napon, a kis-
diákok újra az iskola tornatermében alud-
hattak. Különleges feladatokkal készültek 
számukra az osztály tanítói (Kabainé Bőti 
Beáta osztályfőnök, dr. Horváthné Polyák 
Dóra) és a pedagógiai asszisztens (Csiszár-
Tóth Erika). A tornaterem birtokbavétele 
után a kisdiákok éjszakai tornaórán vet-
tek részt Csiszár Szabolcs és Csiszár Imre 
meghívott vendégek vezetésével. Az éj 
leple alatt az iskola udvarán elrejtett vilá-
gító karkötők megkeresése nagy kihívást 
jelentett számukra. Mindezeket az élmé-

„Vállalkozz Magyarország!” „Vállalkozz Magyarország!” „Vállalkozz Magyarország!” „Vállalkozz Magyarország!” „Vállalkozz Magyarország!” „Vállalkozz Magyarország!” 
Fiatalok vállalkozóvá válásának Fiatalok vállalkozóvá válásának Fiatalok vállalkozóvá válásának 
támogatása az Észak-Alföld régióbantámogatása az Észak-Alföld régióbantámogatása az Észak-Alföld régióbantámogatása az Észak-Alföld régióbantámogatása az Észak-Alföld régióbantámogatása az Észak-Alföld régióban

„Ottalvós buli” a tornateremben,„Ottalvós buli” a tornateremben,„Ottalvós buli” a tornateremben,„Ottalvós buli” a tornateremben,„Ottalvós buli” a tornateremben,„Ottalvós buli” a tornateremben,
osztályközösséget építő program osztályközösséget építő program osztályközösséget építő program 
a Református Iskolábana Református Iskolábana Református Iskolábana Református Iskolábana Református Iskolábana Református Iskolában

Dolgoznak a kéményseprőkDolgoznak a kéményseprőkDolgoznak a kéményseprőkDolgoznak a kéményseprőkDolgoznak a kéményseprőkDolgoznak a kéményseprők

Idősek világnapjaIdősek világnapjaIdősek világnapjaIdősek világnapjaIdősek világnapjaIdősek világnapjaIdősek világnapjaIdősek világnapjaIdősek világnapja

GINOP-5.2.2-14-2015-00027
A program célja: az Észak-Alföld régió-
ban új egyéni vagy mikro-vállalkozás 
indítását tervező, vállalkozói szemlélet-
tel rendelkező, 18–30 év közötti fi atalok 
felkészítése saját vállalkozásuk indításá-
ra, üzleti tervük kialakításához nyújtott 
ismeret- és készségfejlesztéssel, valamint 
pénzügyi támogatással a jóváhagyott üz-
leti terv alapján indított vállalkozásuk 
induló költségeihez.

A program résztvevői azok a fi atalok 
lehetnek, akik:
 az Észak-alföldi régióban élnek és a ré-

gióban kívánnak vállalkozni,
 18 és 30 év közötti regisztrált álláskere-

sők, és legalább 1 hónapja álláskeresők 
a szerződéskötéskor
 más vállalkozásban többségi tulajdon-

nal nem rendelkeznek,
 nappali tagozaton nem tanulnak

A program tevékenységei két kompo-
nens mentén valósulnak meg.

Az első komponens (GINOP-5.2.2) 
tevékenységei:
 kompetenciamérés, alkalmasság- és mo-

tiváció vizsgálat vállalkozó ötlet felmé-
rése,

 vállalkozói képzés és készségfejlesztés,
 üzleti terv elkészítéséhez segítségnyújtás,
 személyes tanácsadás és mentorálás.

A második komponens (GINOP-5.2.3) 
keretében:
 az első komponensben nyújtott képzési 

programokat eredményesen elvégző,
 az első komponens keretein belül jóvá-

hagyott üzleti tervvel rendelkező,
 az üzleti terv jóváhagyását követően 

vállalkozásukat megalapító � atalok, 
legalább 2, de legfeljebb 3 millió fo-
rint összegű, vissza nem térítendő tá-
mogatásra pályázhatnak az üzleti terv-
ben rögzített költségeik támogatására, 
10% önrész mellett.
 mentori támogatásban részesülnek a 

megalakult vállalkozások.

További információ, jelentkezés 
a programba: 

www.vallalkozzmagyarorszag.hu.

Minden évben eljönnek az „emberes” hónapok, ami könyörtelenül jelzi: ismét eltelt 
egy esztendő, mindjárt itt az évvége. Több évtizedes hagyomány, hogy a természet 
„időskorához” igazodva az emberi lét „őszi felébe” érkezett embertársainkról világ-, 
és országszerte megemlékezünk, szerbe-számba szedve gondolatainkat, mit is jelent 
számunkra apáink, anyáink, nagyszüleink öröksége, szavaik, tetteik, intelmeik.

hogy semmi fontosat nem veszítettünk el út-
jaink során”. Az ünnepség kezdetén Pam 
Brown, népszerű ausztrál írónő fenti szép 
szavait idézte az öregedésről Marth P. Ildi-
kó, majd dr. Juhász Endre alpolgármester 
úr köszöntötte a megjelenteket, aki töb-
bek között szólt a nyugdíjas lét örömeiről, 
ugyanakkor a „nagy szabadság” proble-
matikájáról is.

A köszöntő szavak után hagyományos 
műsor következett, amelynek vendége ez-
úttal az 1960/70-es évek nagy hazai ked-
vence, a népszerű táncdalénekes Poór Pé-
ter volt, aki már az első percekben � a talos 

lendülettel ragadta magá-
hoz a közönség � gyelmét, 
régebbi és újabb slágere-
ivel. Az énekes „vérbeli 
szórakoztatóként”, hol a 
színpadon, hol pedig a 
nézők között énekelt, mi-
közben sok kedves törté-
netet mesélt fellépéseiről, 
kalandjairól, családjáról. 
A közönség pedig önfe-
ledten, és boldogan feláll-
va ünnepelte őt, aki egy 
órára, vagy talán egy egész 

estére visszaröpítette őket egy régvolt vi-
lágba, a boldog gyermek- és i� úkorba. 

Az Idősek napja az idős emberekről, 
az ő tiszteletükről szól. Tiszteletünk ma-
gában foglalja elfogadásukat, támogatá-
sukat, szeretetüket és annak kifejezését, 
hogy társadalmunknak ők is hasznos taj-
gai, és hogy szükségünk van rájuk. Szük-
ségünk van mindarra a sok élettapaszta-
latra, arra a higgadt bölcsességre, amivel 
csakis ők rendelkeznek, és a türelemre, 
elfogadásra, ahogy tanítanak, nevelnek 
bennünket. HNUnyeket fokozta a közel 200 darab felfújt 

léggömb kipukkasztása lábbal, amikbe 
apró ajándékok voltak elrejtve. Természe-
tesen a gyermekek kérése is teljesült, így 
volt zene és tánc is. 

Ezúton szeretnénk megköszönni a � -
nom vacsorát, amit a szülők készítettek. 
Nagyon változatos étkek kerültek az asz-
talra: pizza, pogácsa, palacsinta, linzer, 
kókuszgolyó és nem utolsó sorban a „hí-
res csoki szökőkút”. 

Lefekvés előtt nem maradhatott el az 
esti mese sem, ami nagyon hangulatos volt, 
hiszen régi idők mese� lmjeit mutattuk be 
gyermekeinknek dia� lmek segítségével. 
A hálózsákban való alvás mindenkinek 
kalandos, varázslatos élményt nyújtott. 

Gyorsan elszállt az 
idő, és hamar eljött a 
reggel, a hazaindulás 
ideje. Sok-sok em-
léket, boldog pilla-
natot vittünk haza a 
szívünkben, melyet 
soha nem feledünk.

Kabainé Bőti 
Beáta osztályfőnök

Hajdúvid, Konyár, Bodaszőlő, Csökmő, Biharke-
resztes, Hajdúsámson, Hajdúhadház, Hajdúbö-
szörmény, Hajdúbagos és Hajdúnánás lakosai 
várhatják a katasztrófavédelem kéményseprőit. 
A sormunka tervezett időpontjáról két héttel az 
ellenőrzés előtt írásban értesülnek a lakók.

Amennyiben időpont-egyeztetéssel kapcso-
latos kérdése van, azt a 1818 ingye nesen hív-
ható központi ügyfélszolgálati szám 9-es me-
nüpontját hívva teheti fel, vagy pedig a www.
kemenysepres.katasztrofavedelem.hu webolda-
lon tud informálódni.

Papp-Kunkli Nóra
megbízott megyei szóvivő Hajdú-Bihar 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

ben beszélt a Holding működéséről, az Önkor-
mányzattal történő közös munkáról, a Városról 
és Hajdúnánás helyi fi zetőeszközéről, a Bocskai 
Koronáról.

Gyakorlati oldalról betekintést nyerhettek a 
Nánási Portéka, a Kenderes kert, a Helyi Sajátos-
ságok és a Hajdúnánási Gyógyfürdő életébe is.

HNU

A jó gyakorlat nyomábanA jó gyakorlat nyomábanA jó gyakorlat nyomában
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programajánlójaprogramajánlójaprogramajánlója

 Andirkó Lajos festőművész kiállítása 
november 8-ig tekinthető meg a műve-
lődési központ galériájában. 
 A Hajdúnánási Református Egyház-

község Idősek Otthona és Szociális 
Gondozási Központja lakóinak és a 
nappali ellátásban részesülő idős testvé-
reink munkáiból nyílt kiállítás novem-
ber 14-ig tekinthető meg a művelődési 
központ kis előcsarnokában.
 November 2. (csütörtök) 17.00 „S árad 

a Tisza” – Jóna Bálint zenés estje. 
Máramarosi hegyeket barangolhatunk 
be. Útikalauzunk Jóna Bálint énekes, 
gitáros, daltulajdonos.

 Az előadásra külön szeretettel várjuk a 
hajdúnánási Jóna családok tagjait!
Helyszíne: a művelődési központ ka-
maraterme. A belépés díjtalan, támo-
gató adományaikat az est költségeihez 
köszönettel fogadjuk.

 Támogató: a Magyarok Szövetsége.
 Információk: 
 Kovács Zoltán 06-70/338-0044
 November 3. (péntek) 17.00: Elhurcol-

tak Kegyeleti Emléknapja – megemlé-
kezés az erődfalnál a Hajdúnánásról a 
benderi munkatáborba hurcoltakról.
 November 4. (szombat) 17.00 A Ná-

nási Hajdú Bokréta Hagyományőrző 
Egyesület 10 éves jubileuma alkalmá-
ból bemutatja a Nánási Lakodalmas 
című népi játékot.
Helyszín: a művelődési központ szín-
házterme. A vacsora helyszíne a műve-
lődési központ nagy előcsarnoka.

 Belépődíj az előadásra: 800 Ft. Vacso-
rajegy zenés mulatsággal: 2500 Ft. Va-
csora igényét legkésőbb 2017. október 
30-ig jelezze! A talpalávaló zenét Barna 
István szolgáltatja!

 Jegyek vásárolhatók: a művelődési köz-
pont információjában.

 Érdeklődni az alábbi telefonszámokon 
lehet: Veres Sándorné 06-30/773-0356, 
Reszegi Sándor 06-30/932-5422, i� . 
Reszegi Imre 06-30/412-8340.
 November 8. (szerda) 17.00–18.30: 

Hobby Börze 
 Szeretettel várunk mindenkit, akik 

érdeklődnek bármely gyűjtési terület 
iránt, cserélnének, vásárolnának, vagy 
csak szívesen megnéznék mások gyűjte-
ményét! Bélyeg, képeslap, érme, bank-
jegy, szalvéta, telefonkártya, kártyanap-
tár, játékok, könyvek, képregények, 
régiségek stb. – hozzon el bármit, amit 
szeretne eladni, elcserélni vagy csak be-
mutatni! A részvétel díjtalan!
 November 15. (szerda) 10.30 Miskol-

ci Csodamalom Bábszínház: Süsü, a 
sárkány. Belépődíj: 650 Ft.
 November 17. (péntek) 17.00 Ur-

gyánné Tószegi Erika festőművész ki-
állítása a művelődési központ galériá-
jában. Megtekinthető: december 8-ig.
 November 17. (péntek) 18.00 Náná-

si Fonó – néptánctanítás kicsiknek és 
nagyoknak. Közreműködik a Bürkös 
Zenekar. A belépés díjtalan. 

 November 26. (vasárnap) Nánási Ad-
vent 18.00 Bereczki Zoltán adventi 
műsora a Református Templomban. 
Belépődíj: 1800 Ft vagy 1500 Bocskai 
Korona.

 November 11. (szombat) 19.00: „30up” 
retro party. Idézd fel a 80-as, 90-es 
évek hajdúnánási diszkóinak hangula-
tát! Nem csak 30-asoknak, 40-eseknek! 
Belépődíj: 800 Ft.
 November 16. (csütörtök) Ezredeleji 

beszélgetések – „Saulusból Paulus” – 
beszélgetés Bacskai István régésztech-
nikussal. A belépés díjtalan!

 Október 28. (szombat) 13.00–18.00: 
Behajtás a Kendereskertben.
13.20–13.00 Megnyitó
13.35–14.00 Réti Szabó Sándor 
  mesemondó
14.00–14.15 Néptánc Aranyvessző, 
  Cinegelábúak 
  Néptánccsoport
14.30–15.20 Behajtási ünnepség
15.20–15.35 Csikósbemutató
15.40–16.20 Kuckó művésztanya 
  gyermekelőadása 
  „Matyiné aranya és más 
  népmesék”
16.20–16.30 Néptánc Aranyszalma 
  Néptáncegyüttes
16.35–16.50 Eredményhirdetések
17.00–17.30 Hagyományörző 
  Kelevézek népdal műsora
17.30–18.00 Pásztorok köszöntése és 
  pásztortűz gyújtás

 Kísérőprogramok
– Helyi sajátosságok kézműeseinek be-

mutatója
– Népi hangszer bemutató és hangsze-

res gyermekfoglalkozás
– Kenderes túra és totó
– Pusztabuszozás
– Sokadalom népi játékpark
– Zágonyi Anti bácsi kolomp, csengő, 

pásztortárgyak kiállítása
– Ostorbemutató és készítés
– Lepcsánk, kenyérlángos és Nánási 

Portéka kóstoló
– Nánási Portéka vásár
– Pásztorételek főzése – vásárlási lehe-

tőség
– Réti Szabó Sándor pásztorbot faragó 

bemutatója
 A belépés díjtalan!
 Október 30–31. (hétfő–kedd) Őszi 

szünet a Kendereskertben: kézműves 
foglalkozások, játékok, � lmvetítés stb. 
Részvételi díj: 2500 Ft/nap

A Nánás Pro Cultura Nonprofi t Kft.
felhívásai

 November 6-tól BABAKUCKÓ a mű-
velődési házban! Játszószobánkba vár-
juk a legkisebbeket 5 éves korig. Kész-
ségfejlesztő játékok, ugrálók, csúszda, 
mászóalagút, babakonyha stb. Nyitva 
tartás hétköznapokon 9 órától 18.30-
ig. Belépődíj: 200 Ft/fő/alkalom. Szü-
lői felügyelet szükséges!
 „Hajdúnánás 2017” fotópályázat:
 A Nánás Pro Cultura Nonpro� t Kft. 

fotópályázatot hirdet Hajdúnánás város 
bemutatására az alábbi kategóriákban:
  I. A város (az épített környezet be-

mutatása)
 II. Az ember (az itt élő emberek, fog-

lalkozások, rendezvények stb. be-
mutatása)

III. A táj (a természeti környezet be-
mutatása)

 Pályázni csak digitális képekkel lehet. 
Kérjük, a fotókat nagy felbontásban 
készítsék el! A fotók mindegyikének 
a 2017-es esztendőben kell készülnie 
Hajdúnánás közigazgatási határán be-
lül. A képek beadásakor minden alkotó 
legyen szíves címmel ellátni a fotókat!

 Beküldési határidő: 2017. nov. 20.
 Mindhárom kategóriában a legjobb pá-

lyamunkákat díjazzuk. A legjobb alko-
tásokból decemberben a Város Napján 
kiállítást szervezünk. További informá-
ciók a művelődési központban Szólláth 
Zoltántól kérhetőek.
 Szövő szakkörünkbe várjuk azoknak a 

gyerekeknek jelentkezését, akik szíve-
sen megismerkednének a szövés forté-
lyaival, elkészítenék saját szőttesüket, 
kispárnájukat, tarisznyájukat. Foglal-
kozásvezető: Szabó Lajosné. Jelent-
kezni a Kéky Lajos Városi Művelődési 
Központban lehet az alábbi elérhető-
ségeken: 06-52/382-400, 06-70/372-
1494, info@nanasvmk.hu
 Hobby Katalógus
 Városunkban, illetve városunk környé-

kén nagyon sokan vannak olyanok, 
akik egy-egy érdekes hobbynak hódol-
nak, értékes gyűjtemények tulajdono-
sai. A Hobby Katalógus létrehozásával 
szeretnénk ezeket a gyűjtőket segíteni, 
tevékenységüket megismertetni a nagy-
közönséggel. Honlapunkon megjele-
nést, a művelődési központban esetleg 
kiállítási lehetőséget biztosítunk. Kér-
jük, ha Ön rendelkezik ilyen gyűjte-
ménnyel, néhány sorral mutassa azt be 
nekünk! Várjuk a gyűjtemény rövid le-
írását, esetleg néhány fotót. Üzenetet az 
info@nanasvmk.hu e-mail címre, vagy 
Hajdúnánási Hobbi facebook oldalra. 
További információk Szólláth Zoltán-
tól kérhetők a művelődési központban 
(06-52/382-400, 06-70/372-1494).

MOZ I M A X
Vetítések a Bocskai Filmszínházban min-
den héten szombaton, vasárnap és hétfőn.
 Október 28. (szombat)
 15.00: My Little Pony – A fi lm (ma-

gyarul beszélő, amerikai–kanadai családi 
animációs � lm, 99 perc, 2017) 

 17.00: Hóember (magyarul beszélő, an-

gol misztikus thriller, 119 perc, 2017)
 19.00: Fűrész 8 – Újra játékban (magya-

rul beszélő, amerikai–kanadai horror, 91 
perc, 2017)
 Október 29. (vasárnap)
 15.00: My Little Pony – A � lm (ma-

gyarul beszélő, amerikai–kanadai családi 
animációs � lm, 99 perc, 2017) 

 17.00: Hóember (magyarul beszélő, an-
gol misztikus thriller, 119 perc, 2017)

 19.00: Fűrész 8 – Újra játékban (magya-
rul beszélő, amerikai–kanadai horror, 91 
perc, 2017)
 Október 30. (hétfő)
 17.00: My Little Pony – A fi lm (ma-

gyarul beszélő, amerikai–kanadai családi 
animációs � lm, 99 perc, 2017) 

 19.00: Fűrész 8 – Újra játékban (magya-
rul beszélő, amerikai–kanadai horror, 91 
perc, 2017)
 November 4. (szombat)
 15.00: Szörnyen boldog család (ma-

gyarul beszélő, német családi animációs 
� lm, 2017) 

 17.00: Űrvihar (magyarul beszélő, ameri-
kai akció sci-�  thriller, 109 perc, 2017) 3D

 19.00: � or: Ragnarök (magyarul beszé-
lő, ausztráliai–amerikai akció-kaland-sci-
� , 137 perc, 2017) 3D
 November 5. (vasárnap)
 15.00: Szörnyen boldog család (ma-

gyarul beszélő, német családi animációs 
� lm, 2017) 

 17.00: Űrvihar (magyarul beszélő, ameri-
kai akció sci-�  thriller, 109 perc, 2017) 3D

 19.00: � or: Ragnarök (magyarul beszé-
lő, ausztráliai–amerikai akció-kaland-sci-
� , 137 perc, 2017) 3D
 November 6. (hétfő)
 15.00: Szörnyen boldog család (ma-

gyarul beszélő, német családi animációs 
� lm, 2017) 

 19.00: � or: Ragnarök (magyarul beszé-
lő, ausztráliai–amerikai akció-kaland-sci-
� , 137 perc, 2017) 3D
 November 11. (szombat)
 15.00: Salamon király kalandjai (ma-

gyarul beszélő, magyar–izraeli animá ciós 
családi � lm, 80 perc, 2017) 

 17.00: Rossz anyák karácsonya (magya-
rul beszélő, amerikai–kínai vígjáték, 90 
perc, 2017)

 19.00: Gyilkosság az Orient expresszen 
(magyarul beszélő, amerikai–máltai bűn-
ügyi misztikus dráma, 90 perc, 2017)
 November 12. (vasárnap)
 15.00: Salamon király kalandjai (ma-

gyarul beszélő, magyar–izraeli animá ciós 
családi � lm, 80 perc, 2017) 

 17.00: Rossz anyák karácsonya (magya-
rul beszélő, amerikai–kínai vígjáték, 90 
perc, 2017)

 19.00: Gyilkosság az Orient expresszen 
(magyarul beszélő, amerikai–máltai bűn-
ügyi misztikus dráma, 90 perc, 2017)
 November 13. (hétfő)
 17.00: Rossz anyák karácsonya (magya-

rul beszélő, amerikai–kínai vígjáték, 90 
perc, 2017)

 19.00: Gyilkosság az Orient expresszen 
(magyarul beszélő, amerikai–máltai bűn-
ügyi misztikus dráma, 90 perc, 2017)

 Jegyárak: teljes árú jegy: 1200 Ft, 3D tel-
jes árú jegy: 1400 Ft, gyerekjegy (12 éves 
korig) 1000 Ft, 3D gyerekjegy: 1200 Ft. 
Pénztárnyitás: előadás előtt 1 órával.
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Képviselő-testületi ülés híreiKépviselő-testületi ülés híreiKépviselő-testületi ülés híreiKépviselő-testületi ülés híreiKépviselő-testületi ülés híreiKépviselő-testületi ülés híreiKépviselő-testületi ülés híreiKépviselő-testületi ülés híreiKépviselő-testületi ülés hírei

MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRAMEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRAMEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRAMEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRAMEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRAMEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA

Városi rágcsálóirtás novemberbenVárosi rágcsálóirtás novemberbenVárosi rágcsálóirtás novemberbenVárosi rágcsálóirtás novemberbenVárosi rágcsálóirtás novemberbenVárosi rágcsálóirtás novemberbenVárosi rágcsálóirtás novemberbenVárosi rágcsálóirtás novemberbenVárosi rágcsálóirtás novemberbenVárosi rágcsálóirtás novemberbenVárosi rágcsálóirtás novemberbenVárosi rágcsálóirtás novemberben

NŐI KÉZILABDA NB I/BNŐI KÉZILABDA NB I/BNŐI KÉZILABDA NB I/B

FÉRFI KÉZILABDA NB IIFÉRFI KÉZILABDA NB IIFÉRFI KÉZILABDA NB II
Hajdúnánás KSE–Nádudvari AS 26–26 (11–8)

Hajdúnánás 200 néző. Vezette: Major, Szé-
kely. (október 8.)

Hajdúnánás KSE: Felföldi (kapus), Kriszti-
án 2, Ötvös N 4, Bécsi 3, Kelemen, Bancsók 
3, Hadadi. Csere: Torma (kapus), Kiss D 2, 
Varga, FÓRIZS 5, DANKÓ 7, Nagy L, Nyeste. 
Edző: Madai Tamás

Hétméteres: 4/2, illetve 4/3. Kiállítás: 8 perc, 
illetve 10 perc.

Madai Tamás: Értékes pontot veszítettünk 
el. Nagyon sajnálom, hogy kritikus szituá-
ciókban nagyon sok buta hibát követtünk el. 
Hibáinkból tanulni kell, és javítani a követke-
ző mérkőzéseken.

Szentendrei NKE–Hajdúnánás SK 32–26 
(16–13) 

Szentendre 50 néző. Vezette: Bőhm, Tóth. 
(október 8.) 

Hajdúnánás SK: Szabó D (kapus), Poór 4, 
Csicsószki 3, Zihor 1, Lengyel 2, Fábián 1, 
LÉVAI 10/1. Csere: Dorogi (kapus), Darabos, 
Takács 2, Tar Cs, Lakatos, Mekes, Román 3/1. 
Edző: Molnár András

Hétméteres: 8/6, illetve 3/2. Kiállítás: 
2 perc, illetve 6 perc. 

Ifjúsági mérkőzés: Békéscsabai ENKSE–
Hajdúnánás SK 32–23 (15–9)

Békéscsaba 30 néző. Vezette: Erhard, Faze-
kas. (október 11.)

Hajdúnánás SK: Dorogi (kapus), TAR Cs 
6, MOLNÁR F 8/2, TAR L 3/1, Pál-Kovács 
T 1/1, Váradi 1, Konyári 2. Csere: Karócz 

Tájékoztatom a város lakosságát, hogy 
2017. szeptember hónapban – a nyári 
szünet után – a képviselő-testület egy al-
kalommal ülésezett.

A 2017. szeptember 27-i ülésen a 
napirendek elfogadása után a testület 
módosította a 2017. évi költségvetésé-
ről szóló; a közösségi együttélés alapve-
tő szabályairól és azok megsértésének 
jogkövetkezményeiről szóló; valamint a 
települési hulladékgazdálkodásról szóló 
önkormányzati rendeleteit. Módosításra 
került még az egyes anyakönyvi esemé-
nyek hivatali helyiségen kívüli, valamint 
hivatali munkaidőn kívüli megtartásának 
engedélyezéséről és díjairól szóló rendelet, 
mely szerint a korábbiakban a közremű-
ködő anyakönyvvezető részére � zetendő 
díj megszüntetésre került.

Megismerte és elfogadta az önkor-
mányzat és intézményei 2017. I. félévi 
gazdálkodásáról; a Hajdúnánási Óvoda 
2016/2017. nevelési évben végzett te-
vékenységéről; a Református Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intéz-
mény 2016–2017. tanévben a Hajdú-
nánási Óvodában végzett munkájáról; 
az Okkal-Más-Okkal I� úsági Egyesület 
2016. január l.–2017. június 30-a közötti 
időszakról; az önkormányzat bizottságai 
2016. szeptember–2017. augusztus havi 
munkájáról; a Hajdúnánási Közös Ön-
kormányzati Hivatal 2016. július 1. és 
2017. június 30. közötti időszakban vég-
zett tevékenységéről; a közfoglalkoztatási 
programok 2016. évi megvalósulásáról; a 
Bocskai István Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskola 2016–2017. évi te-
vékenységéről; a Hajdúnánási Települési 
Értéktár Bizottság 2017. első félévében 
végzett munkájáról szóló beszámolókat. 

Módosította a Hajdúnánási Települési 
Értéktár Szervezeti és Működési Szabály-
zatát, illetve a Hajdúnánási Városi Ön-
kormányzat 2017. évi összesített közbe-
szerzési tervét. 

Megismerte és elfogadta a Hajdúbö-
szörményi Tankerületi Központ 2016–
2017. évi tevékenységéről szóló tájékoz-
tatót. 

Tisztelt városlakók! Tisztelt önkormányzati lakásbérlők! 
Tájékoztatom Önöket, hogy a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
2017. október 31-én (kedden) du. 16.00 órától 
a Művelődési Központ (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. szám) alatti hely-
színnel
LAKOSSÁGI FÓRUMOT tart.
A Fórum témája:
1. Tájékoztatás a Fecskelakásokról (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 79. szám)
2. Önkormányzati lakások megvásárlásának lehetősége, kedvezmények
3. Önkormányzati lakások bérbeadási feltételei

Szólláth Tibor polgármester

Hajdúnánás Városi Önkormányzat a köz-
területi zárt csapadékvíz-hálózatokban 
2017. november 6–10. között a kiskör-
úton belül, illetve a kiskörútra felfűződő 
egyes utcákban ismételten városi rágcsá-
lóirtási munkákat végeztet. 

A közterületeken kívül a magántu-
lajdonban lévő ingatlanokon az önkor-
mányzat nem végez irtási munkákat, 
ezért felhívjuk a lakosság � gyelmét arra, 
hogy amennyiben a tulajdonukban vagy a 
használatukban lévő ingatlanokon, illetve 
annak környékén is észlelik a rágcsálók el-
szaporodását, úgy saját költségük terhére 
kérhetik az önkormányzat által is használt 
irtószer szakemberek által történő elhe-
lyezését. Az igényeket személyesen 2017. 

november 6-ig a Hajdúnánás Városi Ön-
kormányzat Városfejlesztési és Üzemel-
tetési Irodája 28-as irodájában adhatják 
le, vagy a mirkob@hajdunanas.hu e-mail 
címre juttathatják el, továbbá az 52/381-
411/129-es telefonszámon jelenthetik le. 
A beérkezett igényeket továbbítjuk, és a 
vállalkozó az igénybejelentőket szemé-
lyesen fogja felkeresni, melynek során a 
beavatkozástól függően az irtási munkák 
költségére egyedi árajánlatokat fog tenni. 
Az árajánlattétel nem jár irtási kötelezett-
séggel. 

Kérjük, hogy az irtással érintett köz-
területen a munkák ideje alatt fokozott 
� gyelemmel közlekedjenek. 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 

Kérelemre elfogadta a Hajdúnánási 
Óvoda két csoportja maximális csoport-
létszámának túllépését. 

A testület két esetben hozott határoza-
tot közbeszerzési eljárást lezáró döntéssel 
kapcsolatban, illetve helyi építési szabály-
zatot és szabályozási tervet érintően.

Csatlakozott a Bursa Hungarica Fel-
sőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
rendszer 2018. évi pályázati fordulójához 
és ezzel egyidőben pályázat kiírásáról 
döntött. A testület támogat 42 fő gim-
náziumi képzésben továbbtanuló tehet-
séges diákot 2017. szeptembertől 2018. 
június hónapig.

Pályázat benyújtását határozta el a 
„Népi építészeti emlékek helyreállítása” 
tárgyában. 

A testület támogatta a COLO-PAJZS 
Kulturális Egyesület kérelmét, illetve 
a reformáció 500. évfordulójára való 
megemlékezés alkalmából Kálvin Jánost 
ábrázoló bronz fejszobor vásárlásáról ha-
tározott. További határozatában döntött 
arról, hogy a fejszobor és a vizsolyi biblia 
eredetivel megegyező másolati példányá-
nak kiállításáról és megtekinthetőségéről 
a Hajdúnánási Református Egyházközség 
gondoskodjon.

A testület két határozata meghozatalá-
val támogatta a Római Katolikus Egyház 
kérelmeit, mely elszámolási határidő mó-
dosítására és bérlőkijelölési jog átengedé-
sére vonatkozó megállapodás módosításá-
ra vonatkozott. 

A testület megismerte és támogatta a 
NYAK-ÉP Építőipari Szolgáltató Kft. 
kérelmét a közös megegyezéssel történő 
módosító megállapodás aláírására vonat-
kozóan.

A testület tizennégy esetben hozott 
döntést az önkormányzat tulajdonában 
lévő ingatlanok vonatkozásában.

A nyilvános képviselő-testületi ülések 
előterjesztései és a hozott rendeletek, ha-
tározatok a www.hajdunanas.hu honla-
pon az Önkormányzat részben Testületi 
ülések/Meghívók, előterjesztések menü-
pont alatt megtekinthetőek. 

Szólláth Tibor polgármester

Meghívó
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat tisztelettel 

és szeretettel meghívja Önt, 
kedves családját és baráti társaságát a

VI. Hajdúnánási Jótékonysági Városbálra
2017. december 9-én a

Kéky Lajos Városi Művelődési Központba.

A VI. Hajdúnánási Jótékonysági Városbál bevételével 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat a Nánási Focisuli Egyesület 

labdarúgás utánpótlás képzését segíti.

Jegyek válthatók 9000 forint vagy 8000 Bocskai Korona ellenében 
a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal pénztárában 

2017. november 20.–december 1. között.
A bálról bővebb információ Borsi Csabától, a Nánás Pro Cultura Nonprofi t Kft.

ügyvezető helyettesétől kérhető a 70/427-9559-es telefonszámon, 
valamint a borsicsaba.npc@nanasholding.hu e-mail címen.

Ifjúsági mérkőzés: Hajdúnánás KSE–NASK-
FKE 33–27 (15–12)

Hajdúnánás 200 néző. Vezette: Borbély, 
Szikszay. (október 8.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Kócsi (ka-
pus), BODOGÁN 5, Kiss Z 1, ALFÖLDI M 6, 
Kiss D 3, ÖTVÖS T 7, Nagy L. Csere: Ötvös 
Á, ALFÖLDI B 6/1, Bózsár 1, Simon, Kujbus, 
SZELECZKI 4. Edző: Tóth Norbert

Hétméteres: 2/1, illetve 6/4. Kiállítás: 10 
perc, illetve 4 perc.

Tóth Norbert: Egy jó erőkből álló Nádud-
vart fogadtunk. Az első játékrész szorosra 
sikeredett, de a második félidőre kiütközött 
a különbség a javunkra. Sok gólt kaptunk, tá-
madásban viszont fegyelmezetten játszottunk.

-kábé- 

(kapus), Balázs, Molnár A 1, Reszegi, Pál-
Kovács S, Nagy D 2, Nagy E. Edző: Molnár 
András, Nagy Attila

Hétméteres: 5/5, illetve 5/4. Kiállítás: 
8 perc, illetve 4 perc.

Nagy Attila: Megint harminc gól fölött kap-
tunk, így nagyon nehéz meccset nyerni. Itthon 
igyekszünk javítani, gratulálok az ellenfélnek.

Hajdúnánás SK–NKK Balmazújváros 30–
31 (17–14) 

Hajdúnánás 200 néző. Vezette: Paska, Vas-
tag. (október 14.) 

Hajdúnánás SK: Szabó D (kapus), Poór 2, 
Lengyel 3, Zihor 3, Fábián 4/2, Tar Cs 1, LÉ-
VAI 12/3. Csere: Dorogi (kapus), Csicsószki 
4/2, Mekes, Takács 1/1, Lakatos, Molnár F. 
Edző: Molnár András

Hétméteres: 11/8, illetve 5/3. Kiállítás: 8 
perc, illetve 8 perc.

-kábé-
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Halottak napi Halottak napi Halottak napi Halottak napi Halottak napi Halottak napi 
megemlékezésmegemlékezésmegemlékezésmegemlékezésmegemlékezésmegemlékezés

Megérkezett az ősz, Megérkezett az ősz, Megérkezett az ősz, Megérkezett az ősz, Megérkezett az ősz, Megérkezett az ősz, 
eljött az infl uenza szezoneljött az infl uenza szezoneljött az infl uenza szezoneljött az infl uenza szezoneljött az infl uenza szezoneljött az infl uenza szezon

STROKE Világnap – október 29.STROKE Világnap – október 29.STROKE Világnap – október 29.STROKE Világnap – október 29.STROKE Világnap – október 29.STROKE Világnap – október 29.STROKE Világnap – október 29.STROKE Világnap – október 29.STROKE Világnap – október 29.

• Gergely István Antal
• Kiss László
• Kövecs Imre Jánosné

Hajdúnánás Városi Önkormányzat tájé-
koztatja a lakosságot, hogy HALOTTAK 
NAPI MEGEMLÉKEZÉST TART 
ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET 
KERETÉBEN a Városi Köztemető rava-
talozójánál 2017. november 1-jén (szer-
dán) du. 14.00 órakor. 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Ha-
lottak Napján autóbuszjáratot indít a Vá-
rosi Köztemetőbe az alábbi időpontokban.

„KISKÖRÚTI JÁRAT”
 2017. november 1. (szerda) indulás 

10.00 óra vissza 11.30 óra
 2017. november 1. (szerda) indulás 

13.30 óra vissza 15.30 óra
Az autóbuszjárat az 1. számmal el-

látott megállóhelyről indul és a felsorolt 
megállóhelyeket érintve érkezik a Városi 
Köztemetőbe.

Megállóhelyek:
1. Kukori bolt (volt „Morgó” Halászcsár-

da) Kossuth u.
2. Batthyány u./Bethlen G. krt. sarok
3. Bartók Béla krt. 4. sz. előtti autóbusz 

megállóhely
4. Sportcsarnok–Irányi u.
5. Széchenyi u.–Pető�  u. „Y” kereszteződés
6. Ady Endre krt. Élelmiszer bolt előtti 

autóbusz megállóhely
7. Tüdőgondozó–Tulipán u.

„NAGYKÖRÚTI JÁRAT”
 2017. november 1. (szerda) indulás 

9.30 óra vissza 11.00 óra
 2017. november 1. (szerda) indulás 

13.00 óra vissza 15.00 óra

A cseppfertőzéssel terjedő in� uenza, vagy 
az in� uenzaszerű kellemetlen tünetek 
mindannyiunk előtt ismertek, emiatt 
gyakran felkeressük családorvosunkat. 
A betegség jellegzetesen szezonális jellegű, 
az őszi hónapoktól egészen tavaszig tart. 
A betegséget egy vírus okozza, amely évről 
évre mutálódik, így nem lehet örök életre 
szóló védettséget szerezni. Ez indokolja 
azt, hogy miden évben új védőoltások 
jelennek meg. Az oltásokkal kapcsolat-
ban gyakran teljesen indokolatlan fenn-
tartások fogalmazódnak meg, melyet jól 
jellemez az, hogy pl. az elmúlt évben az 
1,3 millió térítésmentesen igénybe vehető 
oltásnak közel felét meg kellett semmisí-
teni, mert a lakosság nem vette igénybe. 
Az általánosan tapasztalható tévhitekből 
csak néhányat sorolunk fel:

Tévhit, hogy az antibiotikumok hatá-
sosak az in� uenzával szemben. Az antibi-
otikumok csak bakteriális fertőzés esetén 
hatékonyak, viszont az in� uenzát vírus 
okozza Tévhit, hogy in� uenzaszezonban 
csak egyszer betegedhet meg az ember. 
Tehát ha valaki egyszer már elkapta a ví-
rust, nem jelenti azt, hogy védett lenne a 
további fertőzés ellen. Egy szezonon belül 
is többféle in� uenza vírustörzs fertőz-
het, tehát ha valaki megkapta az egyiket, 
minden esélye meg lehet hogy egy másik 

Magyarországon a stroke (sztrók) az egyik 
leggyakoribb életet befolyásoló betegség. 
Előfordulása az életkor előrehaladtával 
folyamatosan nő, gyakoribb fér� aknál, 
mint nőknél. Míg a 65 év alatti nők 2%-a 
érintett a betegségben, addig a 65 év felet-
ti fér� ak között minden tizedik fér� nak 
volt már stroke életében. A betegség gya-
korlatilag nem jelent mást, mint a köz-
ponti idegrendszer, tehát az agy valamely 
területének vérellátási zavara, mely kiala-
kulhat érszűkület, érelzáródás vagy vérzés 
miatt. Vérzéses stroke (klasszikus agyvér-
zés) az esetek csupán 20%-ban fordul elő.

A szűkült, elzáródott ér mögötti terüle-
ten percenként több mint kétmillió ideg-
sejt pusztul el, tehát a korai felismerésnek 
óriási jelentősége van. Gyakori, amikor a 
beteg átmeneti, múló rosszullétről, nem 
riasztó tünetekről panaszkodik, mely mi-
att nem is keresi fel orvosát. Ilyen tünetek 
lehetnek a beszéd megváltozása, valame-
lyik oldali végtag meggyengülése. Feltűn-
het, ha a beteg „idétlennek” érzi a kezét, 
vagy a lábát. (Például kiejti a kezéből a ka-
nalat, nehezen tudja felvenni papucsát.) 
Fontos, hogy a tünetek spontán megszűn-
hetnek, ám ezek a diszkrét tünetek jelzik 
azt, hogy valamilyen kórfolyamat zajlik.

Gyakori, amikor a beteg ébredését kö-
vetően tűnnek fel a jellemző tünetek:
 az arc szimmetriájának megváltozása, 

Az autóbuszjárat az 1. számmal el-
látott megállóhelyről indul és a felsorolt 
megállóhelyeket érintve érkezik a Városi 
Köztemetőbe.

Megállóhelyek:
  1. Kossuth u./Magyar u. sarok–Takar-

mánybolt
  2. Árpád u. 80. szám–IKR 
  3. Árpád u. 50. sz.–NASI Vegyiáru bolt
  4. Zrínyi u. 46.–Molnár Élelmiszer bolt 
  5. Rákóczi u. 49. sz.–Molnár Élelmiszer 

bolt 
  6. Baross u. 11. sz.–Csiha Győző Szak-

gimnázium és Szakközépiskola
  7. Attila u.–Állategészségügyi Centrum
  8. Attila u./Alma u. sarok–Napsugár 

Óvoda
  9. Attila u./Tégláskert u. sarok–Kertvá-

rosi ABC
10. Magyar u. 104. sz.–Hajdúnánási 

Óvoda
11. Magyar u. 46. sz.–Hajdúnánási Hu-

mán Szolgáltató Otthon
Tisztelettel értesítjük a Hajdúnánás-

Tedej városrészen élő lakosokat, hogy az 
autóbuszjárat az alábbiak szerint érinti a 
városrész lakóit: 

Az autóbuszjárat 2017. november 
1-jén indul a Tedej, Fő utcai buszmegál-
lóból du. 12.30 órakor. 

Az autóbuszjárat a Városi Közteme-
tőből 2017. november 1-jén du. 15.30 
órakor indul vissza a Tedej, Fő utcai 
buszmegállóba.

 beszédzavar, (előfordul, hogy a beszéd 
teljesen érthetetlen. Máskor feltűnik, 
hogy a beteg a szavakat felcseréli, „szó-
salátákban beszél”, vagy nem találja a 
szavakat. 
 valamelyik oldali végtaggyengeség.

A leírt tünetek mindenki számára köny-
nyen kideríthető, így ezek ismerete nagy 
jelentőséggel bírnak a kimenetelt illetően. 
Feltételezésünket pontosíthatjuk, ha meg-
kérjük a beteget arra, hogy tegyen úgy, 
mintha mosolyogja. Ekkor még feltűnőb-
bé válik az arc aszimmetriája. Hasonlóan 
értékes információt kapunk akkor is, ha 
megkérjük a beteget arra, hogy mindkét 
kezét nyújtsa ki vízszintesen, tenyérrel fel-
felé, és tartsa meg. Amennyiben valame-
lyik végtagját nem tudja tartani, (lassan 
süllyed) akkor a stroke gyanúja azonnal 
meg kell, hogy erősödjön bennünk, és 
hívjunk mentőt! A stroke kockázatát be-
folyásoló tényezők, melyekről életmód-
váltással önmagunk is tehetünk:
 vérnyomásértékek kontrollja, 
 anyagcsere optimalizálása (vércukor és 

vérzsír – koleszterin)
 dohányzás elhagyása
 rendszeres testmozgás
 testsúly normalizálása

Hajdúnánás Város 
Közös Önkormányzat ESZB

megbetegítse. Tévhit, hogy az in� uenza 
elleni védőoltás nem biztonságos. Az oltás 
jól tolerálható, eltekintve az oltás helyén 
jelentkező esetenkénti kisebb fájdalomtól 
és duzzanattól. Tévhit, hogy az in� uenza 
az egészségeseket nem betegíti meg. Mivel 
a pandémiás (világjárvány) in� uenzavírus 
ellen senki sem rendelkezik védettséggel, 
idővel mindenkinek, még az egészsége-
seknek is vagy át kell esnie a fertőzésen, 
és így természetes módon, vagy oltás ré-
vén mesterséges módon kell védettséget 
szereznie az új in� uenzavírus ellen Tévhit 
a védőoltások és az autizmus kapcsolata. 
Ez a történet úgy kezdődött, hogy egy 
hipotézisre alapuló vélemény médianyil-
vánossága Angliában pánikhangulattal 
és azzal a következményekkel járt, hogy 
visszaesett az oltások száma, amelynek 
következtében halálozásokkal is járó ka-
nyarójárvány alakult ki. Időközben Angli-
ában legalább 6 széleskörű vizsgálat bizo-
nyította a hipotézis megalapozatlanságát. 
Az oltottak is megbetegedhetnek in� uen-
zában: Ezt az érvet általában bizonyítékul 
szokták felhozni arra, hogy a védőoltások 
nem hatásosak. Az, hogy az oltottak néha 
megbetegedhetnek in� uenzában, önma-
gában igaz. Ez azonban nem jelenti azt, 
hogy az oltás nem hatásos, ugyanis 100-
ból 70–80 megbetegedést kivéd. Egyrészt: 

nem ismerünk olyan oltóanyagot, amely 
100%-os védettséget nyújtana.

Az in� uenza elleni védőoltás mellett 
nagyon nagy jelentősége van a tüdő-
gyulladás elleni védőoltásnak, ugyanis az 
in� uenzán átesett betegeken közel száz-
szorosára növeli a tüdőgyulladásra való 
fogékonyságot.

Mivel ezek a baktériumok okozzák az 
agyhártyagyulladást, és a középfülgyulla-
dást is, így az oltóanyag egyben ezekkel a 
betegségekkel szemben is védelmet nyújt. 
Vannak vírusok is, melyek tüdőgyulladást 
okozhatnak, ezek ellen is rendelkezünk 
védőoltással.

Talán valamennyien jól tudjuk, hogy 
más alapbetegségben szenvedő betegek 
sokkal jobban ki vannak téve a tüdőgyul-
ladás szövődményeinek, amely akár vég-
zetes is lehet.

Kinek javasolt a tüdőgyulladás elleni 
védőoltás? 
 2 éves kor alatt és 50 éves kor felett 

mindenkinek. 
 A krónikus betegeknek: tüdő- (COPD, 

asztma), szív-, vese-, máj- és cukorbete-
gek.
 Dohányosoknak életkortól, betegségtől 

függetlenül. 
 Belsőfül-műtéten átesetteknek és ko-

ponyasérülteknek. 
 Léphiányosoknak.

Kérjük a városunk lakosságát, hogy ke-
ressék fel családorvosukat, akik készséggel 
állnak rendelkezésükre!

Jó egészséget kívánunk mindenkinek!

Egészségügyi 
és Szociális Bizottság

Anyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírek

• Nagy Janka
• Bezzegh Benett Roland
• Kiss Natália

Gratulálunk a 2017. szeptember hónapban 
házasságot kötött pároknak!

Köszöntjük Hajdúnánás 
legi� abb lakóit!

• Tyukodi Alexandra–Csibi Lajos
• Nábrádi Veronika Dóra–Fodor Imre
• Reszegi Fanni–Oborzil Zsolt
• Dér Beáta–Szilágyi Mihály
• Szoboszlai Csilla–Fejes Árpád Attila
• Nagy Zsuzsa–Pálóczi Gábor
• Mészáros Krisztina–Mónus Imre
• Horváth Ildikó Barbara–Horváth Attila

• Lovász Antalné
• Molnár Sándor
• Sebestyén Imre Antal
• Tar Lajos László
• Zámbó Sándor

Akiktől 2017. szeptember 
hónapjában búcsút vettünk
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Zene nélkül mit érek énZene nélkül mit érek énZene nélkül mit érek énZene nélkül mit érek énZene nélkül mit érek énZene nélkül mit érek én

Szépszámú művészetkedvelő jelenlétében 
nyílt meg Andirkó Lajos műveinek kiál-
lítása 2017. október 18-án a Kéky Lajos 
Művelődési Központ galériájában. Szól-
láth Zoltán művelődésszervező köszöntő 
gondolatai után Péter Csaba, a Bocskai 
AMI pedagógusa gitárjátékával köszön-
tötte a tárlat látogató közönségét. Ezt kö-
vetően Erdei Sándor újságíró gondolatai 
hangzottak el a kiállítás megnyitásaként. 
Az 1980-ban született festőművészről, aki 
gyermekkora óta rajong a művészetekért 
és kora i� an kezdett alkotni, többek kö-
zött a következő gondolatait mondta el a 
megjelenteknek:

„Igen, létezik az is, hogy valaki nem ta-
nulja túl magát elitgimnáziumban és egye-
temen, ecsetakadémián és mégis: létrehoz 
egy intellektuális festészetet. S annak, akik 
agyukba visznek egy egész könyvtárat, 
hosszú esztendőkig tanulnak híres mes-
terektől, s hazamennek szénaboglyákat és 
virágcsendéleteket festeni.

Andirkó Lajos ipari szakközépiskolát 
végzett, autófényezést tanult. Innen szép 
győzni, kitörni, felemelkedni – mondhat-
nánk. S ő megtette, megteszi. Létrehozott 
egy értelmiségi, egy fogalmi alapú, gon-
dolatfundamentumú képnyelvet. Önkép-
zés útján jutott el oda, ahol most tart, a 
kiválásnak autodidakta útját választotta. 
Még az is van, hogy magányos farkas, 
nem dörgölőzik másokhoz, elhíresült 

Dr. Nagy Imre, Nánás volt főjegyzője 
1946 őszén került a fővárosba. Az első 
időszak összejöveteleit ő hívta össze. Se-
gítője, majd később utóda a szervezésben 
dr. Mirkó János középiskolai tanár és ag-
rármérnök. Az ő igyekezetük összetartó 
ereje jellemezte az első évtizedeket.

Az 1990-es évek elején Lengyel Géza 
nánási állatorvos lánya Ilona szinte újra-
alapította a baráti összejöveteleket, Tiba 
Imre és Makó István támogatásával. Az új 
évezred kezdetén dr. Szabó Lajos ügyvéd 
és Tóth Sándorné Ilonka történelem tanár 
küldték a meghívókat, 2004-től Ilon-
ka egyedül tartotta egyben a társaságot. 
Jómagam 2011 tavaszán voltam először 
közöttük, s 2014-ben kaptam a felkérést, 
hogy az internet modernkori eszközeit 
kihasználva (e-mail, közösségi oldalak) és 
ezáltal a � atalabb elszármazottakat is el-
érve új lendületet adjak a találkozóknak.

A helyszínek között volt az Astoria 
vendéglő, a Savoy étterem, vagy a Metro 
Klub is. A mostani találkahely az 1980-as 
évek vége óta változatlan: a Tiszti Klub-

1975 óta október elseje a zene világnapja, 
miután az UNESCO elfogadta Yehudi 
Menuhin javaslatát. A világhírű hegedű-
művész és pedagógus az ENSZ Nemzet-
közi Zenei Tanácsának elnökeként úgy 
döntött, hogy szorgalmazza egy nemzet-
közi zenei világnap életre hívását, mely-
nek első számú célja lehet, hogy a Föld 
népei minél közelebb kerülhessenek – a 
zene által is – egymáshoz. Így történt ez 
a mi kis városunkban is. A színházterem 
nézőtere zsúfolásig megtelt. A sok zene-
szerető és zeneművelő diák, az őket kísérő 
pedagógusok, valamint a fellépő előadók, 

nagyokhoz, mesterek-
hez, nem keresi más 
alkotó társaságát, nem 
kérezkedik alkotótá-
borokba, művészte-
lepekre. Lehet, hogy 
később változik ez a 
helyzet, hogy nyitni 
fog, de most makacsul 
őrzi kivívott békéjét, 
nyugalmát, harmó-
niáját, amely odaadó 
feleséggel és szép kis-
lánycsemetével teljes.
Korábban tagja volt 

egy punkrock zenekarnak, zenét szerzett, 
dalszöveget írt, énekelt, de ez mind a háta 
mögött van már… Azt tapasztalta, hogy 
sok a civódás, egyeztetés, vita, dominan-
cia harc gátja a cselekvésnek, a valamit 
elérésnek… Ezért választotta inkább a 
képzőművészetet, mert itt az eredményért 
és az eredménytelenségért önmaga felelős.

Tetszik nekem, hogy ez a � atalember, 
pályakezdő művész nem frusztrált, nem 
ideges, nem kapkod, hogy ő milyen mély-
ről-hátrányból indul, nyugalom van ben-
ne, valamiféle megtalált bizonyosság. És 
joggal, rendben van minden értelemben. 
Egzisztenciálisan is. Vegyes technikájával 
hozza létre változatos tematikájú, színvi-
lágú tábláit, amelyeken igen izgalmasak 
és árnyalat gazdagok a formatörténések. 
Képein jelentésrétegek vannak. Az is kap 
valamit, aki csak rájuk pillant, s az is, aki 
szán nekik pár másodpercet, az meg egy 
egész benépesített kisvilággal ismerkedik 
meg, aki nem sajnálja az időt, s hossza-
san tanulmányozza őket. Előmenetelét 
jelzi, hogy egy kiváló művész az ő képeit 
szemlélgetve azt mondta: magának kiváló 
mesterei voltak az akadémián. Ez bizony 
óriási dicséret.”

Andirkó Lajosnak kívánunk kis család-
jával együtt jó egészséget, leendő tágas új 
otthonukban hosszan tartó és sikeres al-
kotó munkát.

Gut István

ként is emlegetett Ste-
fánia Palota Honvéd 
Kulturális Központ (Bp. 
14. ker. Stefánia út 34.) 
Ezekben közös, hogy 
mindenhol volt lehető-
ség a hangulatos beszél-
getések közben evésre-
ivásra. A programokat 
időnként – mint most 
is – nánási eseményeken 
készült fotók-videók né-
zegetésével gazdagítjuk.  
Vendégeket is hívok: 
Sillye Gábor utolsó haj-

dú főkapitány dédunokája Sillye Gábor, 
Gömöri József a gimnázium akkori igaz-
gatója és Gacsályi Gábor Nt. lelkipásztor 
úr vagy Csuja Imre színművész már meg-
tiszteltek bennünket. Most Szólláth Tibor 
polgármester úr fogadta el invitálásomat.

Sokak rokona, barátja került el Nánás-
ról vagy Kőrösiben érettségizett pl. doro-
gi, böszörményi öregdiák él Budapesten, 
annak környékén vagy szerte az ország-
ban, akik még nem tudnak összejövetele-
inkről. Hozzájuk szeretnék ezúton eljutni 
a nánási kapcsolatokon keresztül. Az egy-
kor hagyománnyá lett esemény máig él, s 
ha a � atalabb elszármazottak is ráéreznek 
majd a közös együttlétek hangulatára, 
régi és új ismerősökkel találkozhatnak, 
még erősebb lesz a hovatartozás, a szülő-
város iránti kötődés érzése is.

A legközelebbi találkozó NET-Buda-
pest, 2017. november 4., 12 óra. 

Részvétel jelzése: js@visionlaser.hu e-
mailcímen, facebook-csoportunk: Nánás-
hoz kötődő Elszármazottak

Jóna Sándor – szervező

A képen balról jobbra: Péter Csaba gitár, Szólláth Zoltán, Erdei Sán-
dor, Andirkó Csaba

1950-es évek eleje: középen áll dr. Nagy Imre, előtte ülnek: 
dr. Mirkó János szemüvegben és balján Csontos Gábor író.

Az egykor Hajdúnánáson végzett Kőrösis öregdiákok az 1950-es évek óta találkoztak 
Budapesten. A múlt századi történéseket nehéz feltárni. A kevés fellelhető dokumen-
tum nehezen kerül elő, a visszaemlékezések pedig elég ellentmondásosak. A fonto-
sabb momentumokat érdemes megemlíteni.

Igazi örömzene és örömének töltötte be 2017. szeptember 28-án a KLVMK szín-
háztermét, ahol a Bocskai Iskola Makláry Lajos Alapfokú Művészeti Iskola Tagin-
tézménye zenetanárai és kiváló növendékei adtak nagysikerű hangversenyt a zene 
világnapja alkalmából.

ha csak egy szűk órára is, együtt élvezhet-
ték a felcsendülő muzsika minden pilla-
natát.

A hálás közönség egy csodálatos zenei 
korszakutazáson vehetett részt Bachtól 
egészen Bartókig. A nagy óriás J. S. Bach 
egyik Lantszvitjét Péter Csaba keltette 
életre gitáron. Mester és tanítványa, Kéki 
Imre és Kutasi Lajos hangzatos előadásá-
ban Clodomir trombita duóját hallhatta 
a közönség. A tanár úr másik kiválósága, 
Nagy Imre a nagy népszerűségnek örven-
dő Monti Csárdását adta elő trombitán, 
amit Tóth Erika tanárnő zongora kísérete 

mellett a nagyérdemű közönség is lüktető 
tapssal kísért.

Sosztakovics 2. Keringőjét, ami mos-
tanra már a bálok és iskolai szalagtűzők 
közkedvelt keringő dallamává vált, Ko-
vácsné Giliga Edina és Tóth Erika tanár-
nők tettek felejthetetlenné magával raga-
dó hegedű – és zongorajátékukkal. Cséki 
Elemérné és Gyuró Zoltán a zongora és 
a citera nem mindennapi összjátékban 
szólaltatták meg Bartók Béla Román népi 
táncok című alkotását.

Franz Doppler két fuvolára írt Andante 
c. művét, ami egyszerre dallamos és vir-

tuóz, a fuvolatanszak kiválósága Kecskés 
Emese és tanára Hallgató-Barkaszi And-
rea adták elő csodálatos harmóniában 
Tóth Erika közreműködésével. Fuvola-he-
gedű-zongora összhangja zárta a délutáni 
koncert komolyzenei részét. Hallgató-
Barkaszi Andrea, Kovácsné Giliga Edina 
és Tóth Erika tanárnők az évszakhoz stí-
lusosan Mendelssohn Őszi dalát adták 
ajándékul a közönségnek A komolyzené-
ből vígan kitekintve, a koncert zárásaként 
a zeneművészeti ág tanárai, kiegészülve 
Horváthné Bózsár Irénnel (tagintézmény 
vezető helyettes) és Fábián Andreával, 
valamint Gyuró Zoltán szolfézs csoport-
jaiból verbuválódott kis énekes-táncosok 
előadásában csendült fel Máté Péter Zene 
nélkül mit érek én című szerzeménye, ami 
a zenetanárok egyik hitvallását is tükrözi.

A koncertet szervezte és rendezte 
Hallgató-Barkaszi Andrea és Tóth Erika. 
A konferálás Kovácsné Giliga Edinának, a 
dekoráció Martinek Ágnesnek, a technika 
pedig Szabó Mihálynak volt köszönhető.

Hallgató Barkaszi Andrea
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750 Ft
adag

Seres Erika  Tel.: 06-70/378-0817

INGYENES 
EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
INGYENES
EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
Kemencében készített házias ízekkel. 
Igény szerint szombat, vasárnapra is.
Rendezvények lebonyolítását vállalom! 

Hajdúnánás
Dorogi út 2. 1. emelet 2.
E-mail: nanaspc2013@gmail.com
Telefonszám: 06-70/306-6664
Weboldal: www.nanaspc.hu

Kedves Vásárlóink! 
Folyamatosan megújuló laptop, monitor
és számítógép készletünkkel és további
kiegészítőkkel várjuk önöket üzletünkbe!
Teljes körű számítástechnikai szerviz,
karbantartás és vírusirtás! 

Hajdúnánás
Dorogi út 2. 1. emelet 2.

Kedves Vásárlóink! 
Folyamatosan megújuló laptop, monitor
és számítógép készletünkkel és további
kiegészítőkkel várjuk önöket üzletünkbe!
Teljes körű számítástechnikai szerviz,
karbantartás és vírusirtás! 

E-mail: nanaspc2013@gmail.com

és számítógép készletünkkel és további
kiegészítőkkel várjuk önöket üzletünkbe!
Teljes körű számítástechnikai szerviz,

Webáruház: nanaspc.superwebaruhaz.hu

Tevékenységeink: 

* SZÉLVÉDŐJAVÍTÁS
 legújabb amerikai technológiával! 

* Karosszériajavítás, 
 teljes körű biztosítási ügyintézéssel. 
 (Casco és kötelező)

MAGYAR LEVENTE
Karosszérialakatos Mester

H a j d ú n á n á s ,  T i s z av a s v á r i  ú t  7 .  Te l . :  0 6 - 7 0 / 3 - 8 7 4 - 1 7 9

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ
Boros Krisztián

Szúnyoghálók,
redőnyök, 

párkányok készítése, 
forgalmazása! 

Nyílászáróink 6 kamrás, 70mm-es profi lokból 
és K=1,0 hőáteresztésű üveggel kerülnek 
kivitelezésre! 
 INGYEN FELMÉRJÜK
 INGYENESEN ÁRAJÁNLATOT KÉSZÍTÜNK
 INGYENESEN BEÉPÍTJÜK AZ ÖN LAKÁSÁBA

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÁSA, 
FORGALMAZÁSA, BEÉPÍTÉSE GARANCIÁVAL! 

VÁSÁROLJON KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL! VÁSÁROLJON KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL! 

Hajdúnánás, Korponai u. 4.
Tel.: 06-70/315-7497

MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK!

A Hajdúsági Görögkatolikus 
Gyermekvédelmi Központ 

NEVELŐSZÜLŐKET keres!

A nevelőszülők foglalkoztatási jogviszonnyal 
rendelkeznek, de a már 

meglévő munka mellett is otthon 
végezhető ez a hivatás.

Ingyenes képzést biztosítunk a most jelentkezőknek!
Teljes körű felvilágosítás: 20/226-8496

vagy 20/212-1217
Cím: 4080 Hajdúnánás, Perczel u 12.

„A�� ������� ��� ����� ������������ � ��������, ����� ����� ��.”
(M��� 18,5)

„Ligeti Hacacáré” a Csihában 
Szeptember 23-án, Ligeti Hacacárén ve-
hettek részt városunkban a gyerekek. 
A szervezők – a BSZC Csiha Győző Szak-
gimnáziuma és Szakközépiskolájának 
felnőttképzésben tanuló pedagógiai és 
családsegítő munkatárs II. hallgatói – sze-
rencsére nem estek kétségbe attól, hogy az 
időjárás kissé morcosra fordult, gyorsan 
áttették a helyszínt a Ligetből az iskolájuk 
épületébe, így eső ide vagy oda a mókázás 
indulhatott.

Mint tudjuk a játék, a játszás öröme rend-
kívül nagy hatással van a gyermekek lelki, 
szellemi fejlődésére, a szülővel eltöltött mi-
nőségi idő pedig minden kincset megér. Ezt 
tartották szem előtt a szervezők is a több 
mint 50 féle szórakozási lehetőség megalko-
tása során. A népszerűsítő plakátok feliratá-
nak megfelelően valóban volt itt minden, és 
nem a mai kor vívmányaira, drága kütyüire 
gondoltak, hanem arra, hogy az ötletgazdák 
saját kezükkel alkottak újrahasznosított alap-
anyagokból egyszerű, de annál nagyszerűbb 
hatalmas játszóteret. Lehetett pecázni, gol-
fozni, óriás talpakon rohangászni, célba dob-
ni, gigantikus pókhálóban elmélyülni, lufi kat 
pukkasztani, a folyosón leterített papírteker-
csen színezgetni egymás hegyén, hátán, ha-
jat színezni, arcot festeni, tészta láncot fűzni. 
Délután pedig jöttek a jobbnál jobb és vicces 
versenyek, lekváros kenyérevő verseny, gu-
micsizma és mobiltelefon hajító verseny.

Szülőként én is ott voltam a Hacacárén, 
4 éves kisfi am már hetek óta rágta a fülem, 
hogy mikor lesz már a „Buli”. Indultunk is 
korán, kezdésre oda akartunk érni, azt hittük 
mi leszünk az elsők, de ahogy kinyílt az ajtó, 
máris megcsapta a fülünket a gyerekzsivaj. 
És ahogy telt az idő egyre többen lettek, 
mindenhol izgatott csemeték rohangáltak, 
az összes korosztály talált magának elfog-
laltságot, és ebbe a felnőtteket is beleértem. 
A végeredmény pedig egy vidáman eltöltött 
esős őszi nap, mely nagyon sok ötletet adott, 
és felhívta a fi gyelmet arra, hogy játszani 
bárhol bármikor lehet. Köszönjük a szerve-
zőknek az élményt, nagyon reméljük, hogy 
lesz folytatása. 

(-KJM-)

Boldog születésnapot!
2017. október 5-én 90. születésnapja alkal-
mából virágcsokorral, és Orbán Viktor mi-
niszterelnök úr által megküldött emléklappal 
köszöntötte Dézsi Lajosnét dr. Juhász Endre 
Hajdúnánás alpolgármestere.

Isten éltesse sokáig Katika nénit erőben és 
egészségben családja körében!
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BOCSKAI ÉTTEREM 
Hajdúnánás, Fürdő utca 3.

Tel.: 06 30 871 5771
Részletek a facebook 

oldalunkon!

AJÁNLATAINK:
1. Menü hétfőtől péntekig 800 Ft / adag kiszállítással!
2. Osztálytalálkozók.
3. Családi ünnepek, születésnapok. 
4. Konferenciák, céges rendezvények teljes körű lebonyolítása.
5. Hidegtálak rendelése.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Kedvezményes 
boltvezető, eladó, szakács, pincér, cukrász, 

élelmezésvezető, vendéglátó eladó-, üzletvezető-, szervező, 
aranykalászos gazda,

műkörmös, fodrász, kozmetikus, szociális gondozó, 
kezdő angol, német oktatások részletre is, 

Hajdúnánás, Hajdúdorog.
Tel.: 06-30/535-7938

 

Erzsike 
Süteményesháza

Minden nap friss süteménnyel várjuk kedves vendégeinket. 
Tortákra rendelést felveszünk.

Rendezvények teljes körű lebonyolítását vállaljuk. 
Sültes tálak elkészítését, házhoz szállítással vállaljuk.

KERESS BENNÜNKET A MOZI ÉPÜLETÉBEN!
Süti: 06-30/681-0390 / Rendezvény: 06-30/525-9676

A TEDEJ ZRT. 
biztos egzisztenciával és jó kereseti lehetőséggel alkalmaz: 

nehéz és földmunkagép, ill. szállítási üzemvezetőt, 
gumist, esztergályost, 

autószerelőt, traktorosokat, gépkezelőket, 
állatgondozókat.

Jelentkezni: 52/570-371  tedejrt@tedejrt.hu  Tedej, Fő út 9.

Tisztelt Hajdúnánási Lakosok!
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Érintetteket, 

hogy az 1992-ben megváltott 
sírhelyek megváltási időszaka 2017-ben lejár. 

Kérjük 2017. december 31-ig 
szíveskedjenek gondoskodni 

az újraváltási kötelezettség teljesítéséről.

Kérjük továbbá, hogy akik az elmúlt években 
nem gondoskodtak a sírhelyek újraváltásáról, 

szíveskedjenek azt mielőbb rendezni 
a Temetkezési irodában nyitvatartási időben 

hétfőtől péntekig 8.30-tól 16.30-ig.

Tekintettel a közelgő Halottak Napi megemlékezésekre, 
a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. 

október 28–29-én és november 1-én ügyeletet tart 
a Temetkezési irodában. 

Mindhárom napon 9–12 óráig, valamint 13–16 óráig 
lesz lehetőség a díjak rendezésére.

Hajdúnánás központjában családi ház eladó. 
Alapterülete 130 m2. (Orvosi rendelő, egyéb vállalkozás céljára is alkalmas.) 

Felújításra szorul. Az udvaron garázs és tárolóépület található. 
Irányár: 11 300 000 Ft (alkuképes). 

Tel.: 06-20/410-3426
Hirdessen Ön is a 

Hajdúnánási Újságban!

Ez itt az Ön
hirdEtésénEk a hElyE!Hirdessen Ön is a Hajdúnánási Újságban! 

Telefon: 06-30/523-6848

Ez itt az Ön hirdetésének a helye!

Nyitott kapuk napjai 
a 8. osztályos tanulóknak és szüleiknek:
2017. november 8–9. (szerda-csütörtök)
mindkét napon tájékoztató 8.00 órától a díszteremben.

9.00 órától bemutatóórákat tartunk.

A következő tanévben a 8.-os diákoknak 
az alábbi képzéseket indítjuk:

 négy évfolyamos emelt szintű 
angol/német nyelvi osztály,

 négy évfolyamos általános tantervű/
négy évfolyamos 

emelt óraszámú informatika osztály.

A 6. osztályos tanulókat és szüleiket
2017. december 8-án 

várjuk nyílt napunkon!

Kőrösi Csoma Sándor 
Református Gimnázium
(4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 29.)
Web: www.korosi-hnanas.sulinet.hu, 
Tel./fax: 52/570-694, 
Email: korosi@reformatus.hu, 
facebook.com/korosireformatusgimi
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Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a cikkekben megjelenő, a hirdetések és játékok során felve�  személyek személyes adataik az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek 
megfelelően kerülnek kezelésre. Az adatok kezelése az érinte� ek hozzájárulásával történik. Az adatokat a hirdetések közzététele, illetve a játékok lebonyolítása céljából kezeljük, az adatok feldolgozását a Nánás Pro 
Cultura Nonprofi t K� . végzi. Az érinte� ek felvilágosítást kérhetnek az általunk kezelt személyes adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, és bármikor kérhe� k azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, 
törlését. Kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. 

Kiadó: Nánás Pro Cultura Nonprof it Kft. 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. 
Megjelenik: havonta két alkalommal, 7000 példányban, ingyenesen Hajdúnánás és Tedej háztartásaiban
Felelős kiadó: Szilágyi Erzsébet a Nánás Pro Cultura Nonprofi t Kft. ügyvezetője • Főszerkesztő: Rigó Tamásné 
Tördelés: Dekorinfo Plusz Reklámiroda • E-mail: hajdunanasi.ujsag@gmail.com • Tel.: 06/70-372-1517, 52-382-400
Hirdetésszervező: Szabó Endre • 06-30-523-6848 • Nyomás: Litográfi a Nyomda • ISSN 1215-9689
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Újból színpadon Újból színpadon Újból színpadon 
a Nánási lakodalmas!a Nánási lakodalmas!a Nánási lakodalmas!

Földes KSE–Hajdúnánás KSE II. 33–
39 (12–18)

Földes 25 néző. Vezette: Juhász, Szabó. 
(október 7)

Hajdúnánás KSE: Reszegi Zs (kapus), 
BATA 14, SZABÓ 5/2, FEHÉRVÁRI 9, 
Tupicza, NYESTE 5, Szombati 2. Csere: 
Reszegi Cs (kapus), Harsányi 3, Török 1, 
Éles. Edző: Bancsók Károly.

Hétméteres: 4/1, illetve 3/2. Kiállítás: 
4 perc, Illetve 4 perc.

Bancsók Károly: A szokásos Földesi ne-
héz körülmények ellenére (beton pálya, 
időjárás), a csapat magabiztosan tudott 
nyerni, mindenkinek megadva a szinte 
egyenlő játék percet.

A Diósgyőri Sportegyesülettel együtt in-
dult el 2017. szeptember 19-én a HDD-
SE kajak-kenu szakosztályának öt tagja 
Hajdúnánásról az Olaszországi Savoná-
ban megrendezett 200 m-es kajak-kenu 
versenyre. Kacsa János edző, Simai Györ-
gyi és Bónis Ádám iskolánk volt tanulói, 
valamint Asztalos Áron 8. C és jómagam. 
A 18 órás fárasztó buszozást követően Ve-
ronába érkeztünk, ahol az első szállásunk 
elfoglalása után rögtön a közelben lévő 
Gardaland-vidámparkot próbáltuk ki. 
A pihentető alvás után másnap a Garda-
tavon motorcsónakba ültünk és megnéz-
tük a Vízi várat. Utazásunk harmadik nap-
ján Milánóba látogattunk, ahol a Milánói 
Dómot csodálhattuk meg. Természetesen 

A Hajdú Bokréta Hagyományőrző Egye-
sület ez év november 4-én (szombaton) 
17 órai kezdettel ünnepli újjáalakulása 
10. évfordulóját a Művelődési Központ 
Színháztermében a Nánási Lakodalmas 
népi színjáték előadásával, illetve az azt 
követő lakodalmi vacsorával egybekötött 
mulatsággal!

A műsorra szóló belépőjegy 800 Ft, 
a vacsorára és bálra szóló jegy 2500 Ft, 
mely tartalmaz egy vendégfogadó rövidi-
talt, csigaleves tyúkhússal, töltött káposz-
ta, sertéspörkölt körettel, aranygaluska, 
bor, szódavíz.

Jegyek válthatók a művelődési központ 
információs központjában.

Hajdúnánás KSE II.–Hajdúböször-
ményi TE II. 47–28 (26–9)

Hajdúnánás 50 néző. Vezette: Nyéki, 
Tahóczki. (október 14.)

Hajdúnánás KSE: Reszegi Cs (kapus), 
Kiss D 9, Fehérvári 4, Éles, Tóth 2, Nagy 
L 7, Ötvös T 7. Csere: Reszegi Zs (kapus), 
Szabó 9/4, Szombati 3, Harsányi 3, Tu-
picza 2, Török 1. Edző: Bancsók Károly

Hétméteres: 4/4, illetve 2/2. Kiállítás: 
0 perc, illetve 2 perc.

Bancsók Károly: Hoztuk a kötelező 
győzelmet, nagyobb ellenállásra számítot-
tunk a Hajdúböszörménytől, az első mecs-
csből kifolyólag. Örülünk a győzelemnek, 
és hogy mindenki a pályára lépet megint.

-kábé-megkóstoltuk az olasz pizzát és sétáltunk 
egy nagyot a főtéren.

A kirándulós napokat a versenyzés kö-
vette. Sokféle versenyszámba neveztek be 
minket a diósgyőri csapat tagjaival együtt. 
Volt egyéni, páros váltó, négyes és sár-
kányhajó verseny is. Öt nemzet mérte itt 
össze erejét, az olaszoktól több egyesület 
is jelen volt. Sok szép eredmény született. 
Hoztunk arany, ezüst, bronzérmet, 4. he-
lyezettek is voltunk, illetve egy nagy ku-
pával is gazdagabbak lettünk. Remélem a 
következő években is eredményesen vehe-
tünk részt ezen a nemzetközi versenyen.

Domoszlai Attila 6. C 
(Bocskai Iskola)


